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วิลนี อสุ ปราสาททราไก เคานัส พระราชวังรูนดาเล่ ริก้า
ชิกลุ ด้า ปราสาททูไรด้า ปาร์นู ทาลลินน์ เฮลซิงกิ

วันแรก
20.00 น.
23.25 น.
วันที่สอง
05.55 น.
07.45 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ –เฮลซิ งกิ
พร้อ มกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว G สายการบิน ฟิ นแอร์ (AY) เจ้าหน้ าที่ใ ห้ก าร
ต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟิ นแลนด์ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY144
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เฮงซิ งกิ – วิ ลนี อสุ – ย่านเมืองเก่า – มหาวิ หารวิ ลนี อสุ – ประตูเมือง
แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ มืองเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์
ออกเดินทางสู่เมืองวิลนีอุส ประเทศลิทวั เนีย โดยสายการบินฟิ นแอร์ (ไม่มบี ริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครือ่ ง)

09.00 น.

กลางวัน

เย็น
วันที่สาม
เช้า

เดินทางถึง สนามบิ นวิ ลนี อุส ผ่ านพิธ ีต รวจคนเข้าเมือ งก่ อ นจะออกเดินทางเข้าสู่ต ัว เมือ ง วิ ลนี อุส
(Vilnius) เมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นเมืองทีส่ วยงามทีส่ ุดในประเทศสมค่าความเป็ นเมืองหลวงศูนย์กลางของทุก
สิง่ ทุกอย่าง ทัง้ ยังเป็ นเมืองที่ได้รบั การขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก้เมื่อปี 1994 และหาก
ต้องการเห็นภาพความสวยงามเหล่านี้ชดั เจนขึน้ ต้องเข้าไปชมใน “ย่านเมืองเก่า” (Old Town) ซึง่ เป็ น
ย่านเมืองเก่าทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเขตยุโรปกลาง ทัวบริ
่ เวณนี้มากมายไปด้วยอนุสาวรีย์ มีมหาวิหารประจาเมือง
ทีส่ ร้างในสไตล์นีโอคลาสสิก มองเห็นหอระฆังเก่าแก่ประจาเมือง มีชุมชนชาวยิวทีใ่ หญ่ทส่ี ุดแห่งหนึ่งนอก
เขตประเทศ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการชมอาคารและโบสถ์วหิ ารต่างๆ ทีม่ อี ยูล่ ะลานตาทัง้ ทีก่ ่อสร้าง
ด้วยศิลปะบารอกและโกธิก ทัวพื
่ น้ ทีก่ ว่า 360 ตารางกิโลเมตรของวิลนีอุสจึงเป็ นเหมือนสวรรค์สาหรับผู้ท่ี
ชื่นชอบและหลงใหลในเสน่หเ์ มืองเก่าเช่นนี้ นาท่านถ่ายรูปด้านหน้า “มหาวิ หารแห่งวิ ลนี อสุ ” (Vilnius
Cathedral) สิง่ ก่อสร้างทีม่ รี ปู ทรงเรียบง่ายแต่ยงิ่ ใหญ่ มีบนั ทึกประวัตศิ าสตร์กล่าวว่าในครัง้ แรกของการ
ก่อสร้างมหาวิหารแห่งวิลนีอุสเมื่อปี 1251 กลายเป็ นมรดกทางประวัตศิ าสตร์ทม่ี ชี ่อื เสียงทีส่ ุดอีกแห่งหนึ่ง
ของวิล นีอุ ส มหาวิห ารแห่ งนี้นอกจากจะเคยถูกใช้เ ป็ นสถานที่ ประกอบพิธที างศาสนามาแล้วในอดีต
ปั จจุบนั จัดพื้นที่ภายในให้เป็ นเหมือนพิพธิ ภัณฑ์เก็บรักษาภาพวาดโบราณทีไ่ ด้ช่อื ว่ามีความเก่าแก่ท่สี ุด
ในลิธวั เนียเพราะถือกาเนิดขึน้ มาตัง้ แต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 14
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม ประตูเมือง (Gate of Dawn) ทีม่ องแวบแรกอาจคิดว่าเป็ นตรอกอาคารทัวไปเพราะถู
่
กขนาบ
ด้วยอาคารทัง้ สองข้าง แต่จริงๆ แล้วนี่คอื ความคลาสสิกของอดีตทีแ่ ฝงอยูใ่ นรูปทรงอาคารซึง่ ดูเหมือนเป็ น
ประตูธรรมดาดังทีเ่ ห็นประตูเมืองแห่งนี้เป็ นส่วนหนึ่งของกาแพงเมืองโบราณ ถูกสร้างขึน้ ในช่วงปี 15031522 เพื่อเป็ นปราการสาคัญในการป้ องกันเมืองจากการโจมตีของข้าศึกศัตรู ชาววิลนีอุสจะรู้จกั ประตู
เมืองแห่งนี้ในชื่อ “Medininkai” เพราะหากเดินลอดใต้ซมุ้ ประตูผ่านเข้าสู่ดา้ นในเราก็จะได้พบกับหมู่บา้ น
Medininkai นัน่ เอง ซึง่ จากเดิมทีม่ ปี ระตูเมืองถึง 10 แห่ง หลังจากมีคาสังจากทางการให้
่
ทาลายประตูอกี
9 แห่งทิง้ ไปก็เหลือเพียงประตูแห่งนี้เพียงหนึ่งเดียวทีย่ งั เหลืออยู่ หากเดินลอดประตูเข้าไปภายในจะมีโถง
เล็กๆ ที่ชนั ้ บนกรุด้วยกระจกสี มีโบสถ์พระแม่มารีผู้เป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจของชาวเมือง ซึ่งมักจะมีผู้คน
ผ่านเข้ามาอธิษฐานขอพรกันอยูต่ ลอด
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Best Western Vilnius หรือระดับเดียวกัน
วิ ลนี อสุ – ทราไก – ปราสาททราไก – เคานัส – ย่านเมืองเก่าเคานัส
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมือง ทราไก (Trakai) ซึง่ เคยเป็ นเมืองหลวงเก่าของลิธวั เนียมาก่อน ปั จจุบนั เมื่อไม่ได้
ดารงสถานะเมืองหลวงแล้ว ทราไกเป็ นเพียงเมืองเล็กๆ ทีเ่ งียบสงบ น่ าอยู่น่าแวะไปเทีย่ วมาก และยังได้
ชื่อว่าเป็ นเมืองทีม่ ากด้วยเสน่หแ์ ห่งทะเลสาบน้อยใหญ่กว่า 100 แห่ ง ทัง้ ยังมีเกาะอีกกว่า 20 แห่ง ทราไก
เป็ นเมืองทีม่ คี วามสาคัญทางประวัตศิ าสตร์และได้รบั ความนิยมอย่างมากในการท่องเทีย่ ว นาท่านเข้าชม
ภายใน ปราสาททราไก (Trakai Island Castle) ปราสาทหินที่สร้างโดยดยุคผู้ครองทราไกในอดีตเมื่อ
ราวศตวรรษที่ 14 เพื่อใช้เป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อนในฤดูรอ้ น และก็สร้างอยูบ่ นทาเลดีเยีย่ มสาหรับการระวังภัย
นัน่ คือบนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบเกรฟ (Lake Galve) ปราสาทหลังนี้เคยเป็ นทีอ่ ยู่ของดยุคแห่งทราไกมา
ก่อน แต่ต่อมาได้เปลี่ยนสภาพเป็ นคุกสาหรับกักขังนักโทษจากการที่มสี ภาพเป็ นเกาะกลางทะเลสาบ

กลางวัน

นันเอง
่
ปั จจุบนั มีการสร้างสะพานเชื่อมสาหรับการข้ามไปมาระหว่างแผ่นดินใหญ่และเกาะ ความสวยงาม
ที่ปะทะสายตานักท่องเที่ยวเริม่ ตัง้ แต่ในทะเลสาบเกรฟไป
จนถึงตัวปราสาทที่สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิก หาก
ไม่เลือกเดินข้ามสะพานก็สามารถล่องเรือใบไปจอดเทียบท่า
หน้าปราสาทได้เลย และยังเป็ นแหล่งทากิจกรรมทางน้ าอีก
ด้วย โดยรอบปราสาทซึ่งเป็ นพื้นที่บนเกาะนัน้ จะเป็ นสวน
เขียวๆ มองดูส บายตา ส่ ว นภายในปราสาทนักท่อ งเที่ยว
สามารถเข้าไปชมท้องพระโรง ห้องเก็บสมบัตลิ ้าค่าและคุก
ใต้ดินได้ นาท่านเดินทางสู่เ มือ ง เคานัส (Kaunas) เมือ ง
ใหญ่อนั ดับ 2 ของประเทศลิทวั เนีย เมืองเคานัสนี้ถือ เป็ น
เมืองศูนย์กลางในภูมภิ าคนี้มาตัง้ แต่ช่วงยุคศตวรรษที่ 15
เป็ นเมืองทีม่ คี วามสาคัญในด้านการเป็ นเมืองสาคัญทางด้าน
ประวัตศิ าสตร์ เป็ นเมืองศูนย์กลางทัง้ ด้านเศรษฐกิจการค้า
การศึ ก ษา และวัฒ นธรรมมาตัง้ แต่ อ ดีต จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน
นอกจากนี้เมืองเคานัส ยังเคยเป็ นเมืองหลวงชัวคราวของ
่
ลิท ัว เนี ย และเคยได้ช่ ือ ว่า “ลิต เติ้ล ปารีส ” ด้ว ยความร่ า รวยทัง้ ด้า นวัฒ นธรรม แฟชัน่ การค้า และ
การศึกษาทีค่ ล้านคลึงกับปารีสอย่างมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเทีย่ วชม ย่านเมืองเก่าเคานัส (Kaunas Old Town) ทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นศูนย์กลางทางประวัตศิ าสตร์
ของเมือง มากมายด้วยแลนด์มาร์กและสิง่ ก่อสร้างทีไ่ ด้ถูกอนุ รกั ษ์เอาไว้อย่างดีตงั ้ แต่ช่วงยุคกลาง ท่านจะ
ได้เห็นศิลปะจากหลายยุคไม่ว่าจะเป็ น โกธิค เรเนสซองส์ และบาโรค ที่ผสมผสานเข้ากันได้อย่างดี ใน
ย่านนี้ท่านจะได้เห็น ศาลาว่าการเมืองเคานัส (Kaunas Town Hall) อาคารโบราณสีขาวทีโ่ ดดเด่นด้วย
หอคอยสูงถึง 53 เมตร เป็ นอาคารทีส่ ูงทีส่ ุดในย่านเมืองเก่าแห่งนี้ ศาลาว่าการได้ถูกเริม่ สร้างขึน้ ครัง้ แรก
เมือ งปี 1542 มีก ารสร้างเสริมเพิ่มเติมและบูรณะใหม่หลายต่อ หลายครัง้ แต่ ศ าลาว่าการแห่งนี้ก็เป็ น
ศูนย์กลางเมืองมาตัง้ แต่ช่วงยุคกลาง ไม่ว่าจะเป็ นสถานทีช่ ุมนุ ม ซือ้ ขายแลกเปลีย่ น จัดงานรืน่ เริง จัดงาน
แต่งงาน หรือกระทังพิ
่ ธสี าคัญทางการเมืองก็มกั จัดขึ้นที่น่ี
ชม มหาวิ ห ารเคานั ส (Kaunas Cathedral) มหาวิห าร
สาคัญประจาเมืองแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึน้ ด้วยอิฐในสไตล์โกธิค
ตั ้ง แ ต่ ช่ ว ง ต้ น ศ ต ว ร ร ษ ที่ 15 เ ป็ น โ บ ส ถ์ แ ห่ ง นิ ก า น
โรมันคาทอลิกทีอ่ ุทศิ แด่ เซนต์ปีเตอร์และเซนต์พอล และได้
ถู ก จั ด ใ ห้ เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง ที่ เ ป็ น ม ร ด ก ท า ง
ประวัติศาสตร์ท่สี าคัญของลิทวั เนียอีกด้วย นาท่านชมอีก
หนึ่งแลนด์มาร์กสาคัญ ปราสาทเคานัส (Kaunas Castle)
ปราสาทโบราณที่สนั นิษฐานว่าได้ถูกสร้างขึน้ ตัง้ แต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 14 สวยสง่าด้วยสถาปั ตยกรรม
สไตล์โกธิค ตัวปราสาทตัง้ อยู่ใกล้กบั จุดบรรจบของสองแม่น้ า ออกแบบให้เป็ นทัง้ ป้ อมปราการป้ อ งกัน
เมืองและปราสาทขนาดใหญ่

เย็น
วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Europa Royale Kaunas หรือระดับเดียวกัน
เคานัส – ลัตเวีย - พระราชวังรูนดาเล่ – ริ ก้า – ย่านเมืองเก่าริ ก้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านข้ามพรมแดนสู่ ประเทศลัตเวีย (Latvia) สู่เมือง
ฟิ ลส์รนั ดาเล่ (Pilsrundale) เพื่อเข้าชม พระราชวังรูน
ดาเล่ (Rundale Palace) สิ่ง ก่ อ สร้ า งที่ส วยงามด้ ว ย
สถาปั ต ยกรรมบารอกและรอกโคโค ออกแบบโดย
ส ถ า ป นิ ก ช า ว อิ ต า เ ลี ย น “ Francesco Bartolomeo
Rastrelli” ซึ่งเป็ นคนเดียวกับที่เคยออกแบบพระราชวัง
เฮอร์มเิ ทจในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ แห่งรัสเซีย สาหรับ
พระราชวังรูนดาเล่แห่ งนี้ถู กสร้างขึ้นเพื่อเป็ นพระราชวังฤดูร้อ นของดยุค แห่งคอร์ทแลนด์ (Dukes of
Courtland) “เอิรน์ โจฮัน ไบรอน” ในศตวรรษที่ 18 ภายในพระราชวังรูนดาเล่จะเต็มไปด้วยห้องต่ างๆ
กว่า 200 ห้อง แต่จะเปิ ดให้เข้าชมแค่เพียงห้องหลักๆ เท่านัน้ และทีไ่ ม่ค วรพลาดชมก็คอื “ห้องเต้นรา” ที่
มีไว้สาหรับค่าคืนแห่งความรื่นเริงของงานเลีย้ งบุคคลระดับสูง ถ้าเรามองไปรอบห้องจะเห็นว่าเน้นการใช้
สีขาวโพลนไปทัง้ ห้องเพื่อให้ทุกค่ าคืนนัน้ มีจุดสนใจอยู่ท่เี หล่าผู้ร่วมงานทัง้ หลายที่จะเข้ามาในงานด้ว ย
เครือ่ งแต่งกายทีส่ วยงาม แต่จะไปเน้นความโดดเด่นของห้องตามเพดานและมุมห้องด้วยรูปสลักมากกว่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่เ มือ งที่ไ ด้ช่อื ว่าเป็ นเมืองที่ส วยงามที่สุ ดอีกแห่งหนึ่งในแถบทะเลบอลติก เมืองริ ก้า (Riga)
เพราะทัวทั
่ ง้ เมืองเต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมเก่าแก่บนอาคารสถานทีท่ งั ้ หลาย เราสามารถชมศิลปะโกธิก
บารอก และอาร์ท นู โ วได้อ ย่า งเต็ม อิ่ม ที่ร ิก้า แห่ ง นี้ ว่ า กัน ว่ า ในตัว เมือ งริก้ า คือ ศู น ย์ร วมของอาคาร
สถาปั ตยกรรมอาร์ทนู โวที่มากมายทีส่ ุดในยุโรปซึง่ สร้างขึน้ ตัง้ แต่เมื่อกว่า 800 ปี ทแ่ี ล้ว ในขณะเดียวกัน
ช่วงศตวรรษที่ 14-15 ริก้ามีช่อื เสียงในด้านการเป็ นเมืองท่าทางทะเลที่มกี ารติดต่อทาการค้ากับต่างชาติ
ช่ ว งนัน้ จะมีพ่ อ ค้า จากหลายประเทศใกล้เ คีย งเข้า มาค้า ขายแลกเปลี่ย นวัฒ นธรรมกัน ค่ อ นข้า งมาก
กลายเป็ นเสน่ หด์ ๆี สาหรับริกา้ ทีม่ ากมายด้วยประวัตศิ าสตร์
เมืองเก่า ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมและแหล่งช้อปปิ้ งสินค้า
เก่าราคาถูกมากมาย
น าท่ า นสู่ ย่ า นเมื อ งเก่ า ริ ก้ า (Riga Old Town) ตาม
หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์สนั นิษฐานว่าเดิมทีเมืองริก้าถูก
สร้างให้เ ป็ น ปราการด่ า นแรกที่ย ิ่งใหญ่ เ พื่อ พร้อ มป้ อ งกัน
ข้าศึกด้วยการก่อกาแพงอิฐสูง 10 เมตร หนา 3 เมตรและ
ยาวถึง 2 กิโลเมตร รอบกาแพงสร้างหอสังเกตการณ์ไว้ 29 จุด จนราวปี 1422 ก็มกี ารสร้างป้ อมสูง 4 ชัน้
ขึน้ เพิม่ เติมพร้อมกับการขุดคูลอ้ มเมืองกว้าง 90 เมตรเพื่อให้การเข้าถึงของข้าศึกทาได้ยากเย็นขึน้ และ
ยังประทับปื นใหญ่ไว้เป็ นระยะ เที่ยวชมย่าน โดมสแควร์ (Dome Square) ลานกว้างที่เป็ นสัญลักษณ์
สาคัญของเมือง และนี่คอื ทีต่ งั ้ ของ วิ หารแห่งริ ก้า (Riga Dome Cathedral) ทีย่ งิ่ ใหญ่แห่งเมืองนี้ และยัง
ถือเป็ นวิหารในยุคกลางที่ใหญ่ท่สี ุดในประเทศแถบบอลติกอีกด้วย วิหารแห่งริก้าสร้างขึน้ เมื่อปี 1211
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ต่ อ มาในปี 1226 วิห ารแห่ ง ริก้า ได้ถู ก ต่ อ เติม ให้ย ิ่ง ใหญ่ ข้นึ
กว่าเดิม และอลังการขึน้ อีกในปี 1595 มีหอคอยสูง 90 เมตร
แต่ ก็ย งั คง ทัง้ ยัง เป็ น วิห ารที่เ ก่ า แก่ ท่ีสุ ด ในเมือ งริก้าแห่งนี้
ความสวยงามอยู่เ ช่ นเดิมไม่เ ปลี่ยนแปลง ชม “อนุส าวรีย์
อิ สรภาพ” (Freedom Monument) ซึง่ เป็ นเหมือนสัญลักษณ์
แห่ งอิส รภาพของชาวลัตเวียที่ห ลุดพ้นจากชาติมหาอานาจ
ทัง้ หลาย อนุ สาวรีย์turaida castleแห่งนี้สร้างในปี 1935 เป็ น
รูปหญิงสาวนามว่า “Milda” กาลังชูดาว 3 ดวงไว้เหนือศีรษะจนสุดแขน มีความสูงประมาณ 42 เมตร ซึง่
ดาวทัง้ สามนัน้ เป็ น สัญ ลัก ษณ์ แ ทนการรวมตัว กัน ของภูม ิภ าคทัง้ สามของลัต เวีย ซึ่ง ก็ค ือ Kurzeme,
Vidzeme และ Latgale ผ่านชม ปราสาทริ ก้า (Riga Castle) ปราสาทสวยหลังใหญ่รมิ แม่น้ าดัวกาว่า ตัว
ปราสาทสร้างขึ้นครัง้ แรกในปี 1330 แต่สร้างขึ้นใหม่ในช่วงศตวรรษที่ 15-16 แม้จะผ่านการบูรณะมา
หลายต่อหลายครัง้ แต่ปราสาทริก้าก็ยงั สวยและยิง่ ใหญ่ไม่เสื่อมคลาย ปั จจุบนั ปราสาทริก้าเป็ นที่พานัก
ของประธานาธิบดีของลัตเวีย และเป็ นทีต่ งั ้ ของพิพธิ ภัณฑ์
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Riga island Hotel หรือระดับเดียวกัน
ริ ก้า – ชิ กลุ ด้า – ปราสาททูไรด้า – พาร์นู – ทาลลิ นน์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมือง ชิ กลุ ด้า (Sigulda) เมืองเล็กๆ เงียบสงบทีอ่ ยู่ห่างออกไปจากเมืองริก้าไม่ไกล นา
ท่านเข้าชม ปราสาททูไรด้า (Turaida Castle) ปราสาทหลังใหญ่น้ีได้ถูกสร้างขึ้นในปี 1214 เพื่อเป็ น
ป้ อมปราการของเมือง ตัวปราสาทสร้างขึน้ ด้วยอิฐสีแดงตามสไตล์บอลติกโบราณ ส่วนหอคอยทัง้ สองนัน้
ได้ถูกสร้างเพิม่ เติมขึน้ มาในภายหลังพร้อมการต่อเติมตัวปราสาทจนยิง่ ใหญ่ดงั ปั จจุบนั ตัวปราสาทได้ถูก
ใช้งานมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเหตุไฟไหม้ครัง้ ใหญ่ในปี 1776 หลังจากนัน้ ก็ถูกทิ้งร้าง จนปี 1976 มีนัก
โบราณคดีได้เข้ามาทาการบูรณะขึ้นใหม่ให้คนื สภาพเหมือนเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ปั จจุบนั ได้
กลายเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ในนักท่องเทีย่ วได้เข้าชมภายในได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ ประเทศเอสโตเนี ย (Estonia) ที่เมืองตากอากาศชื่อดังในแถบทะเลบอลติก และเป็ นที่นิยม
สาหรับนัก ท่อ งเที่ยวมาก เมืองที่ว่านี้ก็คอื “ปาร์นู” (Parnu) เมืองแห่งการพักผ่อ น เมืองแห่งการท า
กิจกรรมวันหยุดริมชายหาด ท่ามกลางการเทีย่ วชมแนวอาคารบ้านเรือนโบราณสไตล์อาร์ทนูโว และยังมี
มุมให้ชอ้ ปปิ้ งในย่านตัวเมืองด้วย ส่วนโรงแรมและร้านค้าร้านอาหารก็มไี ว้รอต้อนรับนักท่องเทีย่ วมากมาย
อยู่แ ล้ว ปาร์นูเ กิดเป็ นเมือ งขึ้นมาก็ราวปี 1251 ในอดีต ปาร์นูเ ป็ นเมือ งท่าที่สาคัญ ของเอสโตเนีย จน
ปั จจุบนั ก็มคี วามสาคัญในแง่การเป็ นเมืองรีสอร์ททีส่ ามารถสร้างรายได้จากนักท่องเทีย่ วให้กั บประเทศได้
อย่างมากมาย ซึง่ จะมีนักท่องเทีย่ วหนาตาขึน้ ก็ในช่วงฤดูรอ้ นราวเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมของทุกปี นา
ท่านเดินเล่นชมเมือง และชม บ้านไม้ (Wooden House) บ้านทีถ่ ูกสร้างด้วยสไตล์เอสโตเนียแบบดัง้ เดิม
ทีย่ งั มีให้เห็นอยูท่ วไปในตั
ั่
วเมืองปาร์นู
นาท่านเดินทางสู่เมือง ทาลลิ นน์ (Tallinn) ซึง่ ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นเมืองทีส่ วยงามและเก่าแก่ท่สี ุดใน
ยุโรปเหนือ มีประวัตคิ วามเป็ นมายาวนาน มีกาแพงเมืองเก่าและป้ อมปราการเมือ งทีผ่ ่านร้อนผ่านหนาว
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ท่ามกลางประวัติศาสตร์ชาติท่มี รี ากฐานการคงอยู่ของมนุ ษย์มานานกว่า 3,000 ปี เอสโตเนียซึ่งเป็ น
ดินแดนทรงคุณค่าจนได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ในปี 1997 ในอีกด้านหนึ่งเอสโตเนีย
ได้ช่อื ว่าเป็ นเมืองแห่งเทพนิยาย เพราะไม่ว่าจะมองในมุมไหนก็จะสวยงามไปด้วยยอดโดมของอาคารและ
โบสถ์วหิ ารต่างๆ ความสวยงามบนตาแหน่ งเหมาะๆ ของเอสโตเนียทาให้ในอดีตทัง้ สวีเดน เยอรมัน
เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์และรัสเซียต่างก็ต้องการได้ไว้เป็ นสมบัตขิ องตัวเองด้วยเป้ าหมายที่จะทาให้ประเทศ
เล็กๆ แห่งนี้เป็ นเมืองตากอากาศจากการที่มชี ายหาดสวยแต่เงียบสงบซึ่งโดดเด่นที่สุดในแถบทะเลบอล
ติก และในแต่ละฤดูกจ็ ะให้บรรยากาศทีต่ ่างกันไปสาหรับการพักผ่อนของชาวเมือง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Hotel Europa หรือระดับเดียวกัน
ทาลลิ นน์ – ย่านเมืองเก่าทาลลิ นน์ – ย่านทูมเปี ย - เฮลซิ งกิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเที่ย วชมเมือ ง ทาลลิ น น์ (Tallinn) ที่บ ริเ วณ
ย่ า น เ มื อ ง เ ก่ า ( Old Town) ที่ นี่ เ ป็ น แ ห ล่ ง ช ม
สถาปั ตยกรรมโบราณของเก่าของแก่ในทาลลินน์ เราจะ
ได้ พ บกั บ อนุ ส าวรีย์ แ ละสิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ม ี ม าตั ง้ แต่ ใ น
ศตวรรษที่ 14 มีโบสถ์เก่า บ้านเรือนเก่าแต่สวยงาม มี
ตรอกเล็ก ๆ น าเดิน ไปยัง หมู่ บ้ า นที่ดู ม ีเ สน่ ห์ ม ากจน
เหมือนเรากาลังย้อนยุคกลับไปในอดีต ขณะเดียวกันก็ม ี
การผสมผสานความทัน สมัย แฝงไว้ด้ว ยนานาร้า นค้ า
ร้านอาหาร เดินเทีย่ วชมใน “ย่านทูมเปี ย” (Toompea)
จากการที่อดีตเคยเป็ นย่านอยู่อาศัยของคนร่ารวยระดับ
เจ้าเมือง เหล่าขุนนางและพ่อค้าวาณิชทัง้ หลาย ทาให้นับ
ถึงวันนี้ย่านทูมเปี ยจึงเต็มไปด้วยปราสาทเก่าสูงใหญ่ซง่ึ
เคยเป็ น บ้า นพัก ของเจ้า เมือ งเดิม ในอดีต และถู ก ปรับ
สภาพให้เป็ นที่ตงั ้ ของหน่ วยงานราชการ เป็ นศูนย์กลางการบริหารประเทศ ชม โบสถ์อเล็กซานเดอร์
เนฟสกี้ (Alexander Nevsky Cathedral) ซึ่งเป็ นโบสถ์รสั เซียนออร์โธดอกซ์ท่ใี หญ่ท่สี ุดในเอสโตเนีย
และยังเป็ นโบสถ์ท่ใี หญ่ท่สี ุดในทาลลินน์ อกี ด้วย สร้างตามพระบัญชาของ “ชาร์ล อเล็กซานเดอร์ที่ 3”
ในระหว่า งปี 1894-1900 โดยมีช่า งฝี มอื จากนครเซนต์ปีเ ตอร์ส เบิร์กเป็ นผู้ร บั พระบัญ ชานัน้ ในการ
ออกแบบ และโบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้ยงั เคยอยู่ในการดูแลของคณะสงฆ์จากมอสโคว์มาก่อนเพราะ
ถูกสร้างขึน้ ในยุคที่เอสโตเนียยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซีย โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้เป็ น
สิง่ ก่อสร้างทีแ่ สดงถึงสถาปั ตยกรรมทีส่ วยงามได้อย่างโดดเด่นที่สุดอีกแห่งหนึ่งในยุโรป ตัวอาคารโบสถ์
ประกอบด้ว ย 5 โดมทรงหัวหอม และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของโบสถ์หลังนี้คอื บนตัวหอคอยจะมีระฆัง
แขวนไว้ถงึ 11 ใบ ซึง่ ใบทีม่ เี สียงดังก้องกังวานและใหญ่ทส่ี ุดจะมีน้ าหนักถึง 15 ตัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านขึน้ เรือเฟอร์ร่ี เพื่อข้ามฟากไปยัง เมืองเฮลซิ งกิ (Helsinki) ประเทศฟิ นแลนด์ (Finland) เมือง
หลวงปั จ จุบ ัน ของฟิ น แลนด์แ ละยัง เป็ น เมือ งที่ใ หญ่ ท่ีสุ ด ของประเทศอีก ด้ว ย เฮลซิง กิเ ป็ น เมือ งที่ม ี
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ประวัตศิ าสตร์เก่าแก่ มีวฒ
ั นธรรมโบราณส่งผ่านมาในรูปแบบของสถาปั ตยกรรมสวยๆ ให้ได้เห็นกันตาม
หน้าโบสถ์วหิ ารทัวไป
่ มีรูปปั ้น รูปสลัก ประติมากรรมต่างๆ มากมายจากการแผ่อทิ ธิพลของจักรวรรดิ
รัส เซียที่ยงิ่ ใหญ่ ใ นอดีต บรรยากาศของการปะปนกันระหว่ า งความเป็ นเมือ งเก่ าและเมือ ง ใหม่ผ สม
กลมกลืนกลายเป็ นเสน่ หใ์ ห้เฮลซิงกิพร้อมๆ กับทีเ่ ป็ นอีกเมืองหนึ่งที่ประชากรมีคุณภาพชีวติ ดีตดิ อันดับ
ต้นๆ ของโลกด้วย ในอีกด้านหนึ่ง แหล่งช้อปปิ้ งทีม่ ชี ่อื เสียงของเฮลซิงกิกม็ อี ยู่ไม่น้อยไปกว่าเมืองอื่นทัว่
ยุโรป ประเภทสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังระดับโลกนัน้ มีอยู่ แล้ว แต่สงิ่ ทีเ่ ป็ นหน้าเป็ นตาของฟิ นแลนด์เห็นจะ
ไม่พ้นสินค้าพื้นเมืองทัง้ หลาย โดยเฉพาะหนังกวางเรนเดียร์ซ่งึ เป็ นสัตว์เศรษฐกิจที่มชี ่อื เสียงที่สุ ดใน
ประเทศ อิ สระช้อปปิ้ ง ถนนมานไฮม์ (Manheim Street) เพื่อพบกับศูนย์รวมนานาสินค้าแบรนด์เนมที่
มีอยู่ตลอดแนวถนน ถนนสายนี้เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่รอให้นักท่องเที่ยวแวะเข้าไปช้อป
กันให้สนุ ก จะหมดเนื้อหมดตัวกันก็คราวนี้ แต่ก็ใช่จะมีดแี ค่การเป็ นย่านช้อปปิ้ ง เพราะถนนสายนี้จะมี
อาคารทีม่ ากด้วยสถาปั ตยกรรมสวยๆ ให้เราได้ชมถนนหนทางทีก่ ว้างขวาง ไม่แออัดด้วยรถและผูค้ นทา
ให้แม้จะเดินเล่นก็ยงั สุนทรีย์ ได้บรรยากาศดีๆ ของการชมเมืองแบบสบายอกสบายใจ ซึง่ ก็เป็ นอีกมุมหนึ่ง
ในเฮลซิงกิทน่ี กั ท่องเทีย่ วต่างชาติควรเข้ามาทาความรูจ้ กั และสัมผัสกับความเป็ นเมืองหลวงของฟิ นแลนด์
แห่งนี้
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Cumulus Resort Airport Congress หรือระดับเดียวกัน
เฮลซิ งกิ – เซเนท สแควร์ – มหาวิ หารเฮลซิ งกิ – มหาวิ หารอุสปนสกี้ - สนามบิ น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมเมืองเฮลซิงกิ เซเนท สแควร์ (Senate
Square) จัตุรสั กลางเมืองที่ยงิ่ ใหญ่ท่สี ุดของเฮลซิงกิอ ยู่
ที่น่ี ลานกว้างศูนย์ก ลางทุก กิจกรรมของเมือ งและเป็ น
พื้นที่ประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานของเฮลซิงกิ และถือเป็ น
สัญลักษณ์สาคัญของเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้อ ง
เดินทางเข้ามาชมและถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกเสมอ ซึ่งส่วน
ใหญ่จดุ นี้มกั เป็ นจุดแรกในการเริม่ ต้นเทีย่ วชมเฮลซิงกิ ใจ
กลางเซเนท สแควร์สง่างามโดดเด่นด้วย อนุสาวรียพ์ ระ
เจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 หนึ่งในกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์โรมา
นอฟผู้ทรงได้รบั การถวายฉายาว่า “ซาร์ผู้ใ ห้อิส รภาพ”
จากการประกาศเลิกทาสให้เอกราชแก่ชนชาวรัสเซีย แต่
กลับ ถู ก ลอบปลงพระชนม์ใ นปี 1881 จึง มีก ารสร้ า ง
อนุสาวรียแ์ ห่งนี้ขน้ึ ในปี 1894 เพื่อแทนการราลึกถึงความ
ยิง่ ใหญ่ ของพระเจ้าอเล็ก ซานเดอร์ท่ี 2 ที่ทรงสร้างความเปลี่ย นแปลงให้เ กิด ขึ้นกับ รัส เซีย ซึ่ง มีส่ ว น
เชื่อมโยงถึงการพัฒนาฟิ นแลนด์ดว้ ย นาท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิ หารเฮลซิ งกิ (Helsinki Cathedral)
อาคารหลังสีขาวที่เห็นได้ชดั เจนเมื่อยืนอยู่บนเซเนท สแควร์ แต่เดิมเรียกมหาวิหารแห่งนี้ว่า “โบสถ์นิ
โคลัส” ถือเป็ นแลนด์มาร์กสาคัญอีกแห่งของเมือง ตัวอาคารหลังใหญ่สขี าวบริสุทธิ ์ ตัดกับสีเขียวมรกตของ
หลังคาโดม เป็ นสถาปั ตยกรรมชิ้นงามอีกแห่งของเฮลซิงกิท่ไี ม่ควรพลาดชมเด็ดขาด มหาวิหารเฮลซิงกิ

กลางวัน
17.30 น.
วันที่แปด
07.15 น.

เป็ นศาสนสถานแห่ งคริส ตจัก รนิก ายลูเ ธอรันที่อ อกแบบสร้างด้ว ยสไตล์นีโอคลาสสิก และสร้างเสร็จ
สมบูรณ์ในปี 1852 ภายหลังมีการบูรณะและสร้างต่อเติมทัง้ ส่วนของโดมและใต้อาคารมหาวิหาร ปั จจุบนั
กลายเป็ นหนึ่งในสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ความนิยมมาก แล้วนาท่านแวะไปถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิ หาร
อุสเปนสกี้ (Uspenski Church) โบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในยุโรปตะวันตกซึง่ สร้างขึ้น
ตัง้ แต่ปี 1868 และสร้างเสร็จในอีก 6 ปี หลังจากนัน้ ถือเป็ นศาสนสถานทีส่ ร้างขึน้ เพื่อแทนความสัมพันธ์ท่ี
มีต่อรัสเซียซึง่ เคยเข้ามาปกครองฟิ นแลนด์นานเกินกว่า 100 ปี ทัง้ ภายนอกและภายในมหาวิหารแห่ง นี้จงึ
สวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมแบบรัสเซียเกือบทัง้ หมด เพราะสร้างด้วยสไตล์มหาวิหารเก่าที่เคยมีในกรุง
มอสโกเมือ่ ราวศตวรรษที่ 16
โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์สาคัญทีท่ าให้ใครๆ ต่างก็จาได้ดว้ ยโดมทองบนยอดหลังคาเขียวมรกตคลุมอาคาร
อิฐสีน้ าตาลแดงเอาไว้ แต่กส็ ร้างเสร็จหลังจากที่สถาปนิกผูอ้ อกแบบเสียชีวติ ไปแล้ว มหาวิหารอุสเปนสกี้
ถูกสร้างอยูบ่ นหน้าผาสูงแถบชานเมืองทีเ่ ป็ นเหมือนจุดชมวิวเมืองได้ทวและกว้
ั่
างไกล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดิ นทางสู่สนามบิ น เดิ นทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เทีย่ วบินที่ AY141 แวะเปลีย่ นเครือ่ ง (บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
กรุงเทพฯ สนามบิ นสุวรรณภูมิ
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
.............................................................................................

อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง
ตุลาคม

3 - 10 / 10 - 17 / 15-22 ต.ค. 62

พฤศจิ กายน

15-22 / 9 - 16 / 23 - 30 พ.ย. 62

ธันวาคม

5 – 12 ธ.ค. 62

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินฟิ นแอร์ (AY)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ

ราคา

50,900

✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่ าธรรมเนี ยมในการขอยื่ นวี ซ่ากลุ่มเชงเก้ น (3,500 บาท) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงิ นค่ าธรรมเนี ยมทุ ก
กรณี
✗ ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ
✗ ค่าน้าหนักของกระเป๋าในกรณี เกิ นกว่าสายการบิ นกาหนดให้ 23 กิ โลกรัม/1คน/1ใบ เท่านัน้
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและคนขับรถท้องถิ่ น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมค่าวีซ่า 3,500 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน)
พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่ นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่ม
เก่า ไม่ว่าจะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมี
อายุไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมใส่เครือ่ งประดับและแว่นสายตา)
3. เอกสาระสาคัญส่วนบุคคล
3.1 ทะเบียนบ้านตัวจริงและสาเนา พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
3.2 สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สาเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
3.4 สาเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล พร้อมแปลภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ นพนังงานบริ ษทั
ใบรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ ง อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองทีค่ ดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
6. หลักฐานทางการเงิ น
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ในวันทีย่ ่นื วีซ่า) ควรเลือกเล่มทีม่ กี าร
เข้าออกของเงินสม่าํ เสมอ และมีจานวนไม่ต่าํ กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุม
กับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และสามารถทีจ่ ะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภมู ลิ าเนา
หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้
**สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ
1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมา
ทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่าน้ัน
9. กรณี ที่เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิ ดาหรือมารดา (คนใดคนหนึ่ ง)
- จดหมาย ยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อาเภอ / เขต ทีท่ ่านอยู่
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการทางาน บิดา / มารดา (ภาษาอังกฤษ)
- หลักฐานการเงินของ บิดา / มารดา (ภาษาอังกฤษ)

9.2 เดิ นทางไปกับบิ ดาหรือมารดาเพียงคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมาย ยินยอม โดยที่บดิ า, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตร
เดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ทีว่ ่าการอาเภอหรือเขต โดยมีนายอาเภอหรือผูอ้ านวยการเขต ลงลายมือชื่อและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
10. รายละเอียดเกีย่ วกับชื่อ, นามสกุล, วันเดือนปี เกิด,ญาติพน่ี ้อง,สถานทีเ่ กิดและจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่ า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่
ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือใน
การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก
และประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูต ขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัท ใคร่ขอรบกวนท่ า นจัดส่ ง เอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
13. การยื่นวีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่าน และค่าวีซ่าอีก 3,500 บาท ก่อนเท่านัน้ ถึง
สามารถดาเนินขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่าได้
** ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มใบละ 500 บาท **

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังฤษ
ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ...............................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มอื ถือ........................................................................
E-Mail...........................................................................................................................................................
สถานะ

 สมรส

 โสด

เลขทีพ่ าสปอร์ต................................................... วันหมดอายุ......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ...................................................................................
สถานทีท่ างาน..............................................................................................................................................

ทีอ่ ยูส่ ถานทีท่ างาน.......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ทท่ี างาน.................................................
EMail…………………………………………………………….
 ไม่รบั ประทานเนื้อวัว  มังสวิรติ
 มุสลิม
 อื่นๆ โปรดระบุ......................................................
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่
อาหาร

 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิ้ วมือเพื่อทาวีซ่าหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
**หากเคยแสกนลายนิ้วมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพื่อให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ เพราะหากในหน้าวีซ่ามีคาว่า
“VIS” จะได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งสแกนลายนิ้วมืออีก แต่หากเป็ นคาว่า “VIS O” จะต้องทาการสแกนลายนิ้วมืออีก
ครัง้

