วิลนี อสุ ปราสาททราไก เคานัส พระราชวังรูนดาเล่ ริกา้
ชิกลุ ด้า ปราสาททูไรด้า ปาร์นู ทาลลินน์ เฮลซิงกิ
วันที่หนึ่ ง

สนามบินสุวรรณภูมิ - วิลนี อสุ (ลิทวั เนี ย)

18.00 น.
23.25 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 เคาเตอร์สายการบินฟิ นแอร์ (AY) โดยมีเจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับ
พร้อมอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองวิลนีอุส (VILNIUS) ประเทศลิทวั เนีย โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY144/AY1101

วันที่สอง

วิลนี อสุ - ชมเมือง

09.00 น.

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบินเฮลชิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ 0555-0745 *.*.*.
เดินทางถึง สนามบินวิลนีอุส (VILNIUS) ประเทศลิทวั เนีย หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
....จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ ตัวเมืองวิลนีอสุ (VILNIUS) เมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นเมืองที่สวยงามทีส่ ุดในประเทศสม
ค่าความเป็ นเมืองหลวงศูนย์กลางของทุกสิง่ ทุกอย่าง ทัง้ ยังเป็ นเมืองทีไ่ ด้รบั การขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกจาก
ยูเนสโก้เมือ่ ปี 1994 และหากต้องการเห็นภาพความสวยงามเหล่านี้ชดั เจนขึ้นต้องเข้าไปชมในย่านเมืองเก่า (OLD
TOWN) ซึง่ เป็ นย่านเมืองเก่าทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเขตยุโรปกลาง ทัว่ บริเวณนี้มากมายไปด้วยอนุสาวรีย ์ มีมหาวิหารประจา
เมืองทีส่ ร้างในสไตล์นีโอคลาสสิก มองเห็นหอระฆังเก่าแก่ประจาเมือง มีชมุ ชนชาวยิวที่ใหญ่ทส่ี ุดแห่งหนึ่งนอกเขต
ประเทศ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการชมอาคารและโบสถ์วหิ ารต่างๆ ที่มอี ยู่ละลานตาทัง้ ที่ก่อสร้างด้วยศิลปะบา
รอกและโกธิก ทัว่ พื้นที่กว่า 360 ตารางกิโลเมตรของวิลนีอสุ จึงเป็ นเหมือนสวรรค์สาหรับผูท้ ่ชี ่นื ชอบและหลงใหลใน
เสน่หเ์ มืองเก่าเช่นนี้
นาท่าน ถ่ายรูป (ภายนอก) มหาวิหารแห่งวิลนีอสุ (VILNIUS CATHEDRAL) สิง่ ก่อสร้างทีม่ รี ูปทรงเรียบง่ายแต่
ยิง่ ใหญ่ มีบนั ทึกประวัตศิ าสตร์กล่าวว่าในครัง้ แรกของการก่อสร้างมหาวิหารแห่งวิลนีอสุ เมือ่ ปี 1251 กลายเป็ นมรดก
ทางประวัตศิ าสตร์ท่มี ชี ่อื เสียงทีส่ ุดอีกแห่งหนึ่งของวิลนีอสุ มหาวิหารแห่งนี้นอกจากจะเคยถูกใช้เป็ นสถานที่ประกอบ
พิธที างศาสนามาแล้วในอดีต ปัจจุบนั จัดพื้นที่ภายในให้เป็ นเหมือนพิพธิ ภัณฑ์เก็บรักษาภาพวาดโบราณทีไ่ ด้ช่อื ว่ามี
ความเก่าแก่ทส่ี ุดในลิธวั เนียเพราะถือกาเนิดขึ้นมาตัง้ แต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 14
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ชมประตูเมือง (GATE OF DAWN) ทีม่ องแวบแรกอาจคิดว่าเป็ นตรอกอาคารทัว่ ไปเพราะถูกขนาบด้วย
อาคารทัง้ สองข้าง แต่จริงๆ แล้วนี่คือความคลาสสิกของอดีตทีแ่ ฝงอยู่ในรูปทรงอาคารซึง่ ดูเหมือนเป็ นประตูธรรมดา
ดังทีเ่ ห็นประตูเมืองแห่งนี้เป็ นส่วนหนึ่งของกาแพงเมืองโบราณ ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1503-1522 เพือ่ เป็ นปราการ
สาคัญในการป้ องกันเมืองจากการโจมตีของข้าศึกศัตรู ชาววิลนีอสุ จะรูจ้ กั ประตูเมืองแห่งนี้ในชื่อ MEDININKAI
เพราะหากเดินลอดใต้ซุม้ ประตูผ่านเข้าสู่ดา้ นในเราก็จะได้พบกับหมู่บา้ น MEDININKAI นัน่ เอง ซึง่ จากเดิมที่มปี ระตู
เมืองถึง 10 แห่ง หลังจากมีคาสัง่ จากทางการให้ทาลายประตูอกี 9 แห่งทิ้งไปก็เหลือเพียงประตูแห่งนี้เพียงหนึ่งเดียว
ทีย่ งั เหลืออยู่ หากเดินลอดประตูเข้าไปภายในจะมีโถงเล็กๆ ทีช่ นั้ บนกรุดว้ ยกระจกสี มีโบสถ์พระแม่มารีผูเ้ ป็ นที่ยดึ
เหนี่ยวจิตใจของชาวเมือง ซึง่ มักจะมีผูค้ นผ่านเข้ามาอธิษฐานขอพรกันอยู่ตลอด
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
BEST WESTERN VILNIUS หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

วิลนี อสุ - ทราไก – ปราสาททราไก - เคานัส

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองทราไก (TRAKAI) เป็ นเมืองหลวงเก่าของ
ลิธวั เนียมาก่อน ปัจจุบนั เมือ่ ไม่ได้ดารงสถานะเมืองหลวงแล้ว ทราไก
เป็ นเพียงเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ น่าอยู่น่าแวะไปเทีย่ วมาก และยังได้
ชื่อว่าเป็ นเมืองทีม่ ากด้วยเสน่หแ์ ห่งทะเลสาบน้อยใหญ่กว่า 100 แห่ง
ทัง้ ยังมีเกาะอีกกว่า 20 แห่ง ทราไกเป็ นเมืองทีม่ คี วามสาคัญทาง
ประวัตศิ าสตร์และได้รบั ความนิยมอย่างมากในการท่องเทีย่ ว
นาท่าน เข้าชมปราสาททราไก (TRAKAI ISLAND CASTLE) ปราสาทหินที่สร้างโดยดยุคผูค้ รองทราไกในอดีตเมือ่
ราวศตวรรษที่ 14 เพือ่ ใช้เป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อนในฤดูรอ้ น และก็สร้างอยู่บนทาเลดี
เยีย่ มสาหรับการระวังภัย นัน่ คือบนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบเกรฟ (LAKE GALVE)
ปราสาทหลังนี้เคยเป็ นทีอ่ ยู่ของดยุคแห่งทราไกมาก่อน แต่ต่อมาได้เปลีย่ นสภาพเป็ น
คุกสาหรับกักขังนักโทษจากการทีม่ สี ภาพเป็ นเกาะกลางทะเลสาบนัน่ เอง ปัจจุบนั มี
การสร้างสะพานเชื่อมสาหรับการข้ามไปมาระหว่างแผ่นดินใหญ่และเกาะ
ความสวยงามที่ปะทะสายตานักท่องเทีย่ วเริ่มตัง้ แต่ในทะเลสาบเกรฟไปจนถึงตัว
ปราสาททีส่ ร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก หากไม่เลือกเดินข้ามสะพานก็สามารถล่องเรือใบไปจอดเทียบท่าหน้า
ปราสาทได้เลย และยังเป็ นแหล่งทากิจกรรมทางนา้ อีกด้วย โดยรอบปราสาทซึง่ เป็ นพื้นที่บนเกาะนัน้ จะเป็ นสวน
เขียวๆ มองดูสบายตา ส่วนภายในปราสาทนักท่องเทีย่ วสามารถเข้าไปชมท้องพระโรง ห้องเก็บสมบัตลิ า้ ค่าและคุกใต้
ดินได้
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองเคานัส (KAUNAS) เมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของประเทศลิทวั เนีย เมืองเคานัสนี้ถอื เป็ น
เมืองศูนย์กลางในภูมภิ าคนี้มาตัง้ แต่ช่วงยุคศตวรรษที่ 15 เป็ นเมืองทีม่ คี วามสาคัญในด้านการเป็ นเมืองสาคัญ
ทางด้านประวัตศิ าสตร์ เป็ นเมืองศูนย์กลางทัง้ ด้านเศรษฐกิจการค้า การศึกษา และวัฒนธรรมมาตัง้ แต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั นอกจากนี้เมืองเคานัสยังเคยเป็ นเมืองหลวงชัว่ คราวของลิทวั เนีย และเคยได้ช่อื ว่า “ลิตเติ้ล ปารีส” ด้วย
ความรา่ รวยทัง้ ด้านวัฒนธรรม แฟชัน่ การค้า และการศึกษาทีค่ ล้านคลึงกับปารีสอย่างมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ชมย่านเมืองเก่าเคานัส (KAUNAS OLD TOWN) ทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเมือง
มากมายด้วยแลนด์มาร์กและสิง่ ก่อสร้างที่ได้ถูกอนุรกั ษ์เอาไว้อย่างดี
ตัง้ แต่ช่วงยุคกลาง ท่านจะได้เห็นศิลปะจากหลายยุคไม่ว่าจะเป็ น
โกธิค เรเนสซองส์ และบาโรค ศาลาว่าการเมืองเคานัส (KAUNAS
TOWN HALL) อาคารโบราณสีขาวทีโ่ ดดเด่นด้วยหอคอยสูงถึง 53
เมตร เป็ นอาคารที่สูงทีส่ ุดในย่านเมืองเก่าแห่งนี้ ศาลาว่าการได้ถกู เริ่ม
สร้างขึ้นครัง้ แรกเมืองปี 1542 มีการสร้างเสริมเพิม่ เติมและบูรณะใหม่หลายต่อหลายครัง้ แต่ศาลาว่าการแห่งนี้ก็เป็ น
ศูนย์กลางเมืองมาตัง้ แต่ช่วงยุคกลาง ไม่ว่าจะเป็ นสถานทีช่ ุมนุม ซื้อขายแลกเปลีย่ น จัดงานรื่นเริง จัดงานแต่งงาน
หรือกระทัง่ พิธสี าคัญทางการเมืองก็มกั จัดขึ้นทีน่ ่ี ชม (ภายนอก) มหาวิหารเคานัส (KAUNAS CATHEDRAL)

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

มหาวิหารสาคัญประจาเมืองแห่งนี้ได้ถกู สร้างขึ้นด้วยอิฐในสไตล์โกธิคตัง้ แต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 15 เป็ นโบสถ์แห่งนิ
กานโรมันคาทอลิกทีอ่ ุทศิ แด่ เซนต์ปีเตอร์และเซนต์ พอล และได้ถกู จัดให้เป็ นหนึ่งในสิง่ ก่อสร้างที่เป็ นมรดกทาง
ประวัตศิ าสตร์ทส่ี าคัญของลิทวั เนียอีกด้วย
นาท่าน ชม (ภายนอก) ปราสาทเคานัส (KAUNAS CASTLE) ปราสาทโบราณทีส่ นั นิษฐานว่าได้ถกู สร้างขึ้นตัง้ แต่
ช่วงกลางศตวรรษที่ 14 สวยสง่าด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค ตัวปราสาทตัง้ อยู่ใกล้กบั จุดบรรจบของสองแม่นา้
ออกแบบให้เป็ นทัง้ ป้ อมปราการป้ องกันเมืองและปราสาทขนาดใหญ่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
EUROPA ROYALE KAUNAS หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ี

เคานัส - ลัตเวีย - พระราชวังูนดาเล่ - ริกา้

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านข้ามพรมแดนสู่ ประเทศลัตเวีย (LATVIA) สู่ เมืองฟิ ลส์รนั ดาเล่ (PILSRUNDALE)
เข้าชมพระราชวังรูนดาเล่ (RUNDALE PALACE) สิง่ ก่อสร้างที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรม
บารอกและรอกโคโค ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน “FRANCESCO
BARTOLOMEO RASTRELLI” ซึง่ เป็ นคนเดียวกับที่เคยออกแบบพระราชวังเฮอร์มเิ ทจใน
นครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ แห่งรัสเซีย สาหรับพระราชวังรูนดาเล่แห่งนี้ถกู สร้างขึ้นเพือ่ เป็ น
พระราชวังฤดูรอ้ นของดยุคแห่งคอร์ทแลนด์ (DUKES OF COURTLAND) เอิรน์ โจฮัน
ไบรอน ในศตวรรษที่ 18 ภายในพระราชวังรูนดาเล่จะเต็มไปด้วยห้องต่างๆ กว่า 200 ห้อง แต่จะเปิ ดให้เข้าชมแค่
เพียงห้องหลักๆ เท่านัน้ และทีไ่ ม่ควรพลาดชมก็คือ ห้องเต้นรา ทีม่ ไี ว้สาหรับคา่ คืนแห่งความรื่นเริงของงานเลี้ยง
บุคคลระดับสูง ถ้าเรามองไปรอบห้องจะเห็นว่าเน้นการใช้สขี าวโพลนไปทัง้ ห้องเพือ่ ให้ทุกคา่ คืนนัน้ มีจดุ สนใจอยู่ท่ี
เหล่าผูร้ ่วมงานทัง้ หลายทีจ่ ะเข้ามาในงานด้วยเครื่องแต่งกายทีส่ วยงาม แต่จะไปเน้นความโดดเด่นของห้องตาม
เพดานและมุมห้องด้วยรูปสลักมากกว่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ เมืองริกา้ (RIGA) เมืองทีส่ วยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งในแถบทะเลบอลติก เมืองเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม
เก่าแก่บนอาคารสถานที่ทงั้ หลาย ศูนย์รวมของอาคารสถาปัตยกรรมอาร์ทนู โวทีม่ ากมาย
ทีส่ ุดในยุโรปซึง่ สร้างขึ้นตัง้ แต่เมือ่ กว่า 800 ปี ทแ่ี ล้ว ในขณะเดียวกันช่วงศตวรรษที่ 14-15 p
ยังมีช่อื เสียงในด้านการเป็ นเมืองท่าทางทะเลทีม่ กี ารติดต่อทาการค้ากับต่างชาติ ช่วงนัน้ จะมี
พ่อค้าจากหลายประเทศใกล้เคียงเข้ามาค้าขายแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมกันค่อนข้างมาก
กลายเป็ นเสน่หด์ ๆี สาหรับริกา้ ที่มากมายด้วยประวัตศิ าสตร์ เมืองเก่า ร้านค้า ร้านอาหาร
โรงแรมและแหล่งช้อปปิ้ งสินค้าเก่าราคาถูกมากมาย
นาท่านสู่ ย่านเมืองเก่าริกา้ (RIGA OLD TOWN) ตามหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์สนั นิษฐานว่าเดิมทีเมืองริกา้ ถูก
สร้างให้เป็ นปราการด่านแรกทีย่ ่งิ ใหญ่เพือ่ พร้อมป้ องกันข้าศึกด้วยการก่อกาแพงอิฐสูง 10 เมตร หนา 3 เมตรและ
ยาวถึง 2 กิโลเมตร รอบกาแพงสร้างหอสังเกตการณ์ไว้ 29 จุด จนราวปี 1422 ก็มกี ารสร้างป้ อมสูง 4 ชัน้ ขึ้นเพิม่ เติม
พร้อมกับการขุดคูลอ้ มเมืองกว้าง 90 เมตรเพือ่ ให้การเข้าถึงของข้าศึกทาได้ยากเย็นขึ้น และยังประทับปื นใหญ่ไว้เป็ น
ระยะ ชมย่านโดมสแควร์ (DOME SQUARE) ลานกว้างทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์สาคัญของเมือง เป็ นทีต่ งั้ ของวิหารแห่งริกา้
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(RIGA DOME CATHEDRAL) ทีย่ ง่ิ ใหญ่แห่งเมืองนี้ และยังถือเป็ น
วิหารในยุคกลางทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในประเทศแถบบอลติกอีกด้วย วิหารแห่ง
ริกา้ สร้างขึ้นเมือ่ ปี 1211 ต่อมาในปี 1226 วิหารแห่งริกา้ ได้ถูกต่อเติม
ให้ยง่ิ ใหญ่ข้นึ กว่าเดิมและอลังการขึ้นอีกในปี 1595 มีหอคอยสูง 90
เมตร แต่ก็ยงั คง ทัง้ ยังเป็ นวิหารทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในเมืองริกา้ แห่งนี้ ความสวยงามอยู่เช่นเดิมไม่เปลีย่ นแปลง ชม
อนุสาวรียอ์ สิ รภาพ (FREEDOM MONUMENT) ซึง่ เป็ นเหมือนสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพของชาวลัตเวียทีห่ ลุดพ้น
จากชาติมหาอานาจทัง้ หลาย อนุ สาวรียT์ URAIDA CASTLEแห่งนี้สร้างในปี 1935 เป็ นรูปหญิงสาวนามว่า MILDA
กาลังชูดาว 3 ดวงไว้เหนือศีรษะจนสุดแขน มีความสูงประมาณ 42 เมตร ซึง่ ดาวทัง้ สามนัน้ เป็ นสัญลักษณ์แทนการ
รวมตัวกันของภูมภิ าคทัง้ สามของลัตเวียซึง่ ก็คือ KURZEME, VIDZEME และ LATGALE
นาท่าน ผ่านชมปราสาทริกา้ (RIGA CASTLE) ปราสาทสวยหลังใหญ่รมิ แม่นา้ ดัวกาว่า ตัวปราสาทสร้างขึ้นครัง้ แรก
ในปี 1330 แต่สร้างขึ้นใหม่ในช่วงศตวรรษที่ 15-16 แม้จะผ่านการบูรณะมาหลายต่อหลายครัง้ แต่ปราสาทริกา้ ก็ยงั
สวยและยิง่ ใหญ่ไม่เสื่อมคลาย ปัจจุบนั ปราสาทริกา้ เป็ นทีพ่ านักของประธานาธิบดีของลัตเวีย และเป็ นที่ตงั้ ของ
พิพธิ ภัณฑ์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
RIGA ISLAND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หา้

ริกา้ - ชิกลุ ด้า - ปราสาททูไรด้า - พาร์น - ทาลลินน์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองชิกลุ ด้า (SIGULDA) เมืองเล็กๆ เงียบสงบทีอ่ ยู่ห่างออกไปจากเมืองริกา้ ไม่ไกล ...นาท่าน
เข้าชมปราสาททูไรด้า (TURAIDA CASTLE) ปราสาทหลังใหญ่น้ ีได้ถกู สร้าง
ขึ้นในปี 1214 เพือ่ เป็ นป้ อมปราการของเมือง ตัวปราสาทสร้างขึ้นด้วยอิฐสีแดง
ตามสไตล์บอลติกโบราณ ส่วนหอคอยทัง้ สองนัน้ ได้ถกู สร้างเพิม่ เติมขึ้นมาใน
ภายหลังพร้อมการต่อเติมตัวปราสาทจนยิง่ ใหญ่ดงั ปัจจุบนั ตัวปราสาทได้ถูก
ใช้งานมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเหตุไฟไหม้ครัง้ ใหญ่ในปี 1776 หลังจากนัน้ ก็ถูก
ทิ้งร้าง จนปี 1976 มีนกั โบราณคดีได้เข้ามาทาการบูรณะขึ้นใหม่ให้คืนสภาพเหมือนเดิมให้มากที่สุดเท่าทีจ่ ะทาได้
ปัจจุบนั ได้กลายเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ในนักท่องเที่ยวได้เข้าชมภายในได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ ประเทศเอสโตเนีย (ESTONIA) เมืองตากอากาศชื่อดังในแถบทะเลบอลติก เมืองทีว่ ่านี้กค็ ือ ปาร์นู
(PARNU) เมืองแห่งการพักผ่อน เมืองแห่งการทากิจกรรมวันหยุดริมชายหาด ท่ามกลางการเที่ยวชมแนวอาคาร
บ้านเรือนโบราณสไตล์อาร์ทนู โว และยังมีมมุ ให้ชอ้ ปปิ้ งในย่านตัวเมืองด้วย ส่วนโรงแรมและร้านค้าร้านอาหารก็มไี ว้
รอต้อนรับนักท่องเทีย่ วมากมายอยู่แล้ว ปาร์นูเกิดเป็ นเมืองขึ้นมาก็ราวปี 1251 ในอดีตปาร์นูเป็ นเมืองท่าที่สาคัญของ
เอสโตเนีย จนปัจจุบนั ก็มคี วามสาคัญในแง่การเป็ นเมืองรีสอร์ททีส่ ามารถสร้างรายได้จากนักท่องเทีย่ วให้กบั ประเทศ
ได้อย่างมากมาย ซึง่ จะมีนกั ท่องเทีย่ วหนาตาขึ้นก็ในช่วงฤดูรอ้ นราวเดือนมิถนุ ายนถึงสิงหาคมของทุกปี
นาท่านเดินทางสู่ เมืองทาลลินน์ (TALLINN) ซึง่ ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นเมืองทีส่ วยงามและเก่าแก่ทส่ี ุดในยุโรป
เหนือ มีประวัติความเป็ นมายาวนาน มีกาแพงเมืองเก่าและป้ อมปราการเมืองทีผ่ ่านร้อนผ่านหนาวท่ามกลาง
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ประวัตศิ าสตร์ชาติทม่ี รี ากฐานการคงอยู่ของมนุษย์มานานกว่า 3000ปี ขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี
1997 และเป็ นเมืองแห่งเทพนิยาย .....
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
HOTEL EUROPA หรือเทียบเท่า

วันที่หก

ทาลลินน์ - ชมเมือง - เฮลชิงกิ

เช้า

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ชมเมืองทาลลินน์ (TALLINN) ย่านเมืองเก่า (OLD TOWN) ทีน่ ่ีเป็ นแหล่งชม
สถาปัตยกรรมโบราณของเก่าของแก่ในทาลลินน์ เราจะได้พบกับอนุสาวรียแ์ ละสิง่ ก่อสร้าง
ทีม่ มี าตัง้ แต่ในศตวรรษที่ 14 มีโบสถ์เก่า บ้านเรือนเก่าแต่สวยงาม มีตรอกเล็กๆ
.....ชมย่านทูมเปี ย (TOOMPEA) จากการทีอ่ ดีตเคยเป็ นย่านอยู่อาศัยของคนรา่ รวย
ระดับเจ้าเมือง เหล่าขุนนางและพ่อค้าวาณิชทัง้ หลาย ทาให้นบั ถึงวันนี้ย่านทูมเปี ยจึงเต็ม
ไปด้วยปราสาทเก่าสูงใหญ่ซง่ึ เคยเป็ นบ้านพักของเจ้าเมืองเดิมในอดีต และถูกปรับสภาพ
ให้เป็ นที่ตงั้ ของหน่ วยงานราชการ เป็ นศูนย์กลางการบริหารประเทศ ชมโบสถ์อเล็กซาน
เดอร์ เนฟสกี้ (ALEXANDER NEVSKY CATHEDRAL) เป็ นโบสถ์รสั เซียนออร์โธ
ดอกซ์ท่ใี หญ่ทส่ี ุดในเอสโตเนียและยังเป็ นโบสถ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในทาลลินน์อีกด้วย สร้างตาม
พระบัญชาของชาร์ล อเล็กซานเดอร์ท่ี3 ในระหว่างปี 1894-1900 โดยมีช่างฝี มอื จากนคร
เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ เป็ นผูร้ บั พระบัญชานัน้ ในการออกแบบ และโบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้ยงั เคยอยู่ในการดูแลของ
คณะสงฆ์จากมอสโคว์มาก่อนเพราะถูกสร้างขึ้นในยุคทีเ่ อสโตเนียยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซีย โบสถ์อเล็ก
ซานเดอร์ เนฟสกี้เป็ นสิง่ ก่อสร้างทีแ่ สดงถึงสถาปัตยกรรมทีส่ วยงามได้อย่างโดดเด่นทีส่ ุดอีกแห่งหนึ่งในยุโรป ตัว
อาคารโบสถ์ประกอบด้วย 5 โดมทรงหัวหอม และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของโบสถ์หลังนี้คือบนตัวหอคอยจะมีระฆัง
แขวนไว้ถงึ 11 ใบ ซึง่ ใบทีม่ เี สียงดังก้องกังวานและใหญ่ท่สี ุดจะมีนา้ หนักถึง 15 ตัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์ร่ี เพือ่ เดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟิ นแลนด์ (FINLAND) เมือง
หลวงปัจจุบนั ของฟิ นแลนด์ ...เมืองทีม่ ปี ระวัติศาสตร์เก่าแก่มวี ฒั นธรรมโบราณส่งผ่านมาในรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมสวยๆ
....อิสระช้อปปิ้ งถนนมานไฮม์ (MANHEIM STREET) เพือ่ พบกับศูนย์รวมนานาสินค้าแบรนด์เนมที่มอี ยู่ตลอดแนว
ถนน เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่.....
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
CUMULUS RESORT AIRPORT CONGRESS หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

เฮลชิงกิ - ชมเมือง - ประเทศไทย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมเมืองเฮลซิงกิ เซเนท สแควร์ (SENATE SQUARE) จัตรุ สั กลางเมืองที่ย่งิ ใหญ่ทส่ี ุดของเฮลซิงกิอยู่ทน่ี ่ี
ลานกว้างศูนย์กลางทุกกิจกรรมของเมืองและเป็ นพื้นทีป่ ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานของเฮลซิงกิและถือเป็ นสัญลักษณ์
สาคัญของเมืองทีน่ กั ท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องเดินทางเข้ามาชมและถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกเสมอ ซึง่ ส่วนใหญ่จดุ นี้มกั

เทีย่ ง
บ่าย

17.30 น.

เป็ นจุดแรกในการเริ่มต้นเทีย่ วชมเฮลซิงกิ ใจกลางเซเนท สแควร์สง่างามโดดเด่นด้วย อนุสาวรีย ์
พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 2 หนึ่งในกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์โรมานอฟผูท้ รงได้รบั การถวายฉายาว่า
“ซาร์ผูใ้ ห้อสิ รภาพ” จากการประกาศเลิกทาสให้เอกราชแก่ชนชาวรัสเซีย แต่กลับถูกลอบปลงพระ
ชนม์ในปี 1881 จึงมีการสร้างอนุ สาวรียแ์ ห่งนี้ข้นึ ในปี 1894 เพือ่ แทนการราลึกถึงความยิ่งใหญ่
ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 2 ทีท่ รงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับรัสเซียซึง่ มีส่วน
เชื่อมโยงถึงการพัฒนาฟิ นแลนด์ดว้ ย นาท่าน ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเฮลซิงกิ (HELSINKI
CATHEDRAL) อาคารหลังสีขาวทีเ่ ห็นได้ชดั เจนเมือ่ ยืนอยู่บนเซเนท สแควร์ แต่เดิมเรียกมหา
วิหารแห่งนี้ว่า “โบสถ์นิโคลัส” ถือเป็ นแลนด์มาร์กสาคัญอีกแห่งของเมือง ตัวอาคารหลังใหญ่สี
ขาวบริสุทธิ์ ตัดกับสีเขียวมรกตของหลังคาโดม เป็ นสถาปัตยกรรมชิ้นงามอีกแห่งของเฮลซิงกิท่ี
ไม่ควรพลาดชมเด็ดขาด มหาวิหารเฮลซิงกิเป็ นศาสนสถานแห่งคริสตจักรนิกายลูเธอรันทีอ่ อกแบบสร้างด้วยสไตล์นี
โอคลาสสิก และสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1852 ภายหลังมีการบูรณะและสร้างต่อเติมทัง้ ส่วนของโดมและใต้อาคาร
มหาวิหาร ปัจจุบนั กลายเป็ นหนึ่งในสถานทีท่ ่องเทีย่ วที่ได้รบั ความนิยมมาก ...นาท่าน ถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหาร
อุสเปนสกี้ (USPENSKI CHURCH) โบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ท่ใี หญ่ท่ีสุดในยุโรปตะวันตกซึ่งสร้างขึ้นตัง้ แต่ปี
1868 และสร้างเสร็จในอีก 6 ปี หลังจากนัน้ ถือเป็ นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพือ่ แทนความสัมพันธ์ท่มี ตี ่อรัสเซียซึง่ เคย
เข้ามาปกครองฟิ นแลนด์นานเกินกว่า 100 ปี ทัง้ ภายนอกและภายในมหาวิหารแห่งนี้จงึ สวยงามด้วยสถาปัตยกรรม
แบบรัสเซียเกือบทัง้ หมด เพราะสร้างด้วยสไตล์มหาวิหารเก่าทีเ่ คยมีในกรุงมอสโกเมือ่ ราวศตวรรษที่ 16 โดดเด่นด้วย
เอกลักษณ์สาคัญที่ทาให้ใครๆ ต่างก็จาได้ดว้ ยโดมทองบนยอดหลังคาเขียวมรกตคลุมอาคารอิฐสีนา้ ตาลแดงเอาไว้
แต่ก็สร้างเสร็จหลังจากที่สถาปนิกผูอ้ อกแบบเสียชีวติ ไปแล้ว มหาวิหารอุสเปนสกี้ถกู สร้างอยู่บนหน้าผาสูงแถบชาน
เมืองทีเ่ ป็ นเหมือนจุดชมวิวเมืองได้ทวั ่ และกว้างไกล ....นาท่านเดินทางสู่สนามบินเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินฟิ นแอร์ เทีย่ วบินที่ AY141

วันที่แปด

ประเทศไทย

07.15 น.

(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ
@@@***@@@***

อัตราค่าใช้จา่ ย
วันที่เดินทาง

5-12 ต.ค. // 1-8 ต.ค.
24-31 ต.ค. // 28 ต.ค.-4 พ.ย.

3-10 พ.ย.

ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

49,999.-

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิ่ม

9,500.-

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องอยู่ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
5. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศ
เนื่องจากอยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆ
และงานแฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ที่เมืองเดิม โดยบริษทั จะคานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
6. ค่าวีซ่าเช็งเก้น (เนื่องจากยืน่ ผ่านตัวแทนการยืน่ จึงต้องเสียค่าบริการให้กบั ตัวแทนการยืน่ ) (หากสถานทูตได้กาหนดการ
ยืน่ วีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้ กรณีถา้ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
เท่านัน้ )
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจาเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ ไม่สามารถจัดหา
ได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณี ท่อี าจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ า่
** กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปที่มลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนา้ ซึง่
ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,650,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5
ล้านบาท]เท่านัน้
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งั ่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกิน
จากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่ากระเป๋ า
เดินทางหรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิปท่านละ 60.- ยูโร (SERVICE CHARGE)
**กรุณาอ่านเงือ
่ นไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการท ัวร์ทท
ี่ า
่ นได้ร ับถือเป็นส ัญญาการเดินทางระหว่างบริษ ัทและลูกค้า**

เงือ
่ นไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน ้า พร ้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะขอรับลูกค ้ารายต่อไป
่ นทีเ่ หลือ
เงือ
่ นไขการชาระค่าท ัวร์สว
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 15 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ซ
ี า่ หรือยกเลิกการเดินทางโดย
เหตุจาเป็ นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง
เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในว ันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิก
์ ารย้ายเมืองทีเ่ ข้าพ ัก เช่น กรณีทเี่ มืองนนมี
ั้ การ
จ ัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพ ักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสม***
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจานวนตามราคา
ทัวร์ (หมายเหตุ – ผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบต
ั เิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรอบแพทย์ตามทีท
่ างบริษัทระบุข ้อความ
บางอย่างในนัน
้ ด ้วย เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า่ งประเทศ (ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับดุลพินจ
ิ ของสายการบิน
และบริษัทต่างประเทศ))
- กรณียน
ื่ วีซา่ แล ้วไม่ได ้รับการอนุมัตวิ ซ
ี า่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได ้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล ้วทางบริษัทฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเ่ กดขึน
้ จริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ / ค่ามัดจาตัว๋ เครือ
่ งบิน หรือค่าตั๋วเครือ
่ งบิน (กรณีออก
ตัว๋ เครือ
่ งบินแล ้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีทก
ี่ รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน (สอบถามเพิม
่ เติมจากทางบริษัทฯอีกครัง้ นึง)
- กรณีผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีท
่ างสายการบินให ้ระบุข ้อความตามเงือ
่ นไข
สายการบินนัน
้ ๆ เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า่ งประเทศ (ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ดุลพินจ
ิ ของสายการบินและ
บริษัทต่างประเทศ) ทัง้ นี้ทา่ นจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได ้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ หรือค่าตัว๋
เครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ
่ งบินแล ้ว) และค่าธรรมเนียมวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ กรณีทท
ี่ า่ นยืน
่ วีซา่ แล ้ว
หมายเหตุ
ั ทีท
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสย
่ าง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทีย
่ วบิน รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองไม่อนุญาตให ้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท
ี่ า่ นจะใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสี
น้ าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- กรณีทค
ี่ ณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ ้งให ้ท่านทราบล่วงหน ้า
14 วันก่อนการเดินทาง
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
- เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ในกรณีท ี่
ลูกค ้าต ้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอ
้ …โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะอากาศ
ั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วม
และเหตุสด
ุ วิสย
เดินทางเป็ นสาคัญ….
- หลังจากทีม
่ ก
ี ารจองทัวร์และได ้ชาระค่ามัดจาทัวร์หรือทัง้ หมดแล ้ว ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชาระโดยตรง
กับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ทีไ่ ด ้ระบุไว ้ทัง้ หมด
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจ
่ ะนั่งต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีส
่ ายการบินกาหนด เช่น ต ้อง
เป็ นผู ้ทีม
่ รี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืน
่ ได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเี่ ครือ
่ งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได ้ (น้ าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีม
่ ป
ี ั ญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให ้ทีน
่ ั่ง Long leg ขึน
้ อยู่กบ
ั ทางเจ ้าหน ้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน
้



ิ ส่วนตัวของลูกค ้าสูญหายหรือลืมไว ้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน
้
กรณีทรัพย์สน
 กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 14 วัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถทากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 30 ท่าน ( ผู ้ใหญ่ )
และ/หรือ ผู ้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซา่ ได ้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีนท
ี้ างบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้ทัง้ หมด
หักค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ถ ้าต ้องการ
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 เนือ
่ งจากรายการทัวร์นเี้ ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได ้วีซา่ แล ้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจ ้งสถานฑูต เพือ
่ ให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
สถานฑูต เรือ
่ งวีซา่ ของท่าน เนือ
่ งจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ เมือ
่ ท่านได ้ชาระ
เงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของเอกสารวีซา่
 การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม
่ เชงเก ้นเป็ นการถาวร และถึงแม ้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด ้ชาระไปแล ้วและหากต ้องการขอยืน
่ คาร ้องใหม่ก็ต ้องชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทก
ุ ครัง้
่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
 หากสถานทูตมีการสุม
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นีท
้ างบริษัทฯ จะส่งเจ ้าหน ้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม
่ เติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนอานวยความสะดวกในขัน
้ ตอนการยืน
่ วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ จะอยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
ทางสถานทูตฯเท่านัน
้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ทา่ นได ้ทางบริษัทฯ จึงต ้องขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
 เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ใน
กรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอ
้ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กบ
ั สภาวะอากาศ
ั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู ้ร่วม
และเหตุดวิสย
เดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลก
ู ค ้าทีเ่ คยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ ักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม
่ สุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผู ้อืน
่ เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามา
กลุม
่ ใหญ่แล ้วไม่เกรงใจผู ้อืน
่ ชักชวนผู ้ผืน
่ ให ้ก่อนความวุน
่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือ
่ ความสุขของผู ้เดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ ค
ี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ
่ ความปลอดภัย / เว ้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ เี ด็กทารกอายุตา่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อน
จองทัวร์เพือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน) ต ้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู ้เดินทางท่านอืน
่
้ ทัวร์ เพือ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ทา่ นทีต
่ ้องใช ้รถเข็น (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อนซือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านทีจ
่ ะออกตัว๋ ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ
่ ขอคายืนยันว่าทัวร์นัน
้ ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได ้รับการยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นัน
้ ยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช ้จ่าย
นัน
้ ได ้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริม
่ งาน 08.00 น. ต ้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต ้องแก ้ไขปรับเปลีย
่ น - เมือ
่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล ้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข ้อความและเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ แจ ้งแล ้วข ้างต ้น
 หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เนือ
่ งจากการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจาเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด

ข ้อความซงึ่ ถือเป็ นสาระสาหรับท่านผู ้มีเกียรติซงึ่ ร่วมเดินทาง
ทางบริษั ทฯ เป็ นตัว แทนในการจั ด นาสัม มนา และการเดินทางทีม
่ ีค วามช านาญ โดยจั ดหาโรงแรมทีพ
่ ั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วพร ้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพือ
่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุดในการเดินทาง ทัง้ นี้
ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบต
ั เิ หตุหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ
่ ัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัตเิ หตุรวมถึง
ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วิน าศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือ ง, การผั นผวนของอัต ราแลกเปลีย
่ น
เงินตราระหว่างประเทศ, การนั ดหยุดงาน, ความล่าช ้าของเทีย
่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท ้องถิน
่ , ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู ้มีอานาจทาการแทนประจาประเทศ
ไทย (โดยไม่จ าต ้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่ อยู่เหนือการควบคุม ของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหว่างการเดินทางท่องเทีย
่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ ้มครอง และประกันอุบัตเิ หตุ ตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ
ทีร่ ับประกันในกรณีทผ
ี่ ู ้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให ้เดินทาง
ออก หรือ เข ้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้เดินทาง ไม่ปฎิบัตต
ิ ามกฎระเบียบด ้านการความคุมโรคติดต่อ
เฉพาะพืน
้ ทีม
่ ก
ี ารปลอมแปลงเอกสารเพือ
่ การเดินทาง รวมถึงมีสงิ่ ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คน
ื ค่าใช ้จ่ายใดๆ รายละเอียดด ้านการ
เดินทาง อาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความจาเป็ น หรือเพือ
่ ความเหมาะสมทั ้งปวง โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทัง้ นี้การขอ
สงวนสิทธิดงั กล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู ้มีเกียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษ ัท เป็นผูน
้ าพาการเดินทางในครงนี
ั้ ”้
่ เยอรมนี
เอกสารประกอบการขอวีซา

่ เดีย
*** ยืน
่ วีซา
่ วแสดงตนทีส
่ ถานทูตเยอรมนี ในทุกกรณี***
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี ่าน ับจากว ันยืน
่ โดยประมาณ 7 ว ัน
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1
่ หน ังสือเดินทางต้องนาส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
่ ไม่สามารถดึงหน ังสือเดินทาง
ชุด ในว ันยืน
่ วีซา
ี า
ออกมาได้
1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อย
กว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณา
นามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี หน ้าตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหน ้า 90 เปอร์เซ็นต์ของพืน
้ ทีร่ ูปถ่าย
จานวน 2 ใบ ห ้ามตกแต่งรูป ถ่ายจากร ้านถ่ายรูปเท่านัน
้ ห ้ามสวมแว่นตา หรือเครือ
่ งประดับ ,
ต ้องไม่เป็ นรูปสติ๊ กเกอร์ **แนะนาให ้ลูกค ้าไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จานวน 4 รูปนะคะ หาก
จาเป็ น**
3. หลักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุ
- เจ ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
ไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญาเช่าที่
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน
- เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
- กรณีเป็ นนั กเรียน หรือ นักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน
้
(สถานทูตไม่รับเอกสารทีเ่ ป็ นบัตรนักเรียน ไม่วา่ เป็ นช่วงปิ ดเทอมและต ้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยืน
่ วีซา่ )
- กรณีทเี่ กษี ยณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสาเนาบัตรข ้าราชการบานาญมาด ้วย
4. หลักฐานการเงิน
4.1 สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู ้เดินทาง ถ่ายสาเนาย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดยการ
ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน ก่อนวันนัดสัมภาษณ์
ยอดเงินสุดท ้ายทีล
่ ก
ู ค ้าอัพเดท 15 วันก่อนยืน
่ ต ้องมียอดเงินทีค
่ รอบคลุมค่าทัวร์ด ้วยนะคะ
*** ไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจา ***
• หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสาเนามาทัง้ 2 เล่ม
• หากในสาเนาบัญชีบ๊ค
ุ แบ๊งค์ของลูกค ้ามีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดือนล่าสุด (เดือนต่อเนือ
่ งด ้วยนะคะ) แนะนาให ้ขอเป็ น
STATEMENT จากทางธนาคาร พร ้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัดสัมภาษณ์
4.2 หากต ้องรับรองค่าใช ้จ่ายให ้บุคคลอืน
่ ในคณะ ต ้องทาเป็ นหนังสือรับรองค่าใช ้จ่าย (BANK GUARANTEE) ทีอ
่ อกจากทาง
ื่ เจ ้าของบัญชี และบุคคลทีเ่ จ ้าของบัญชีออกค่าใช ้จ่ายให ้โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ต ้องสะกดชือ
่ -สกุล
ธนาคารเท่านัน
้ ระบุชอ
ให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
5. เอกสารส่วนตัว ถ่ายเอกสารเป็ นสาเนา
- ทะเบียนบ ้าน
- บัตรประชาชน
- สูตบ
ิ ต
ั ร (กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี )
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ ้ามี)
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
- ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครอง
บุตรแต่เพียงผู ้เดียว
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมกับเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่
***กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาเซ็นชือ
สถานทูตด ้วย
7. กรณีลก
ู ค ้าเคยมีวซ
ี า่ เชงเก ้น ขอความกรุณารบกวนถ่ายสาเนาหน ้าวีซา่ เชงเก ้นแนบมาด ้วย
เอกสารยืน
่ วีซา่ อาจมีการปรับเปลีย
่ นและขออัพเดทเพิม
่ เติมได ้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ ้งขอเพิม
่ เติม

ในการจองทัวร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + มัดจา
ทางบริษทั จะถือว่าการจองทัวร์โดยสมบูรณ์
รายละเอียด ประวัตสิ ว่ นตัวของแต่ละท่านที่ตอ้ งกรอกให้ครบทัง้ หมดทุกช่องตามความเป็ นจริง
(สาคัญมากมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปี เกิด / เลขที่บตั รประชาชน
....................................................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ(จาเป็ นมาก ในกรณี ท่ที างสถานทูตต้องการติดต่อในกรณี เร่งด่วน)
....................................................................................................................................................................................................
พาสปอร์ตเล่มเก่า เลขที่ / วันที่ออก / วันที่หมดอายุ
....................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปจั จุบนั / อาศัยมานานกีป่ ี / เบอร์บา้ น / เบอร์มือถือ /สถานที่เกิด(จังหวัดที่เกิด)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / เบอร์บา้ น
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
อาชีพปัจจุบนั / ชื่อและที่อยู่บริษทั / ตาแหน่ ง / เบอร์โทรศัพท์ท่ที างาน / วันเริ่มงาน /
........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
*กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี ชื่อ บิดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานที่เกิด
....................................................................................................................................................................................................
*กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี ชื่อ มารดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานที่เกิด
....................................................................................................................................................................................................

