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89,900. - 
มัดจ ำท่ำนละ 30,000.- 

ก ำหนดวันที่เดินทำง 19 – 26 ม.ค. 62 16 – 23 ก.พ. 62 

16 – 23 มี.ค. 62 06 – 13 เม.ย. 62 13 – 20 เม.ย. 62 

18 – 25 พ.ค. 62 15 – 22 มิ.ย. 62 27 ก.ค. – 03 ส.ค .62 

 

วันที่หนึ่ง  (1)  กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – วิลนีอุส  
วันที่สอง  (2) วิลนีอุส – ทรำไก – วิลนีอุส   
วันที่สำม  (3) วิลนีอุส – ชัวเลย์ – บอสก้ำ – ริก้ำ  
วันที่สี่  (4) ริก้ำ – อุทยำนแห่งชำติเกำจำ – ริก้ำ  
วันที่ห้ำ  (5) ริก้ำ – พำร์นู – ทำลลินน์ – ปรำสำททูมเปีย  
วันที่หก  (6) ทำลลินน์ – ล่องเรือเฟอร์รี่ – เฮลซิงกิ 
วันที่เจ็ด  (7) เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ  
วันที่แปด  (8) กรุงเทพฯ 
 

BALTIC 8 DAYS 
บอลติก 8 วัน 4 ประเทศ 

(ลิทัวเนีย – ลัตเวีย – เอสโตเนีย – ฟินแลนด์) 

Tallinn 
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วันที่หนึ่ง (1)   กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – วิลนีอุส  

 
06.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินฟินน์แอร์ แถว G ประตู 4 
08.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ AY 142 
15.15 น.  เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
16.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงวิลนีอุส โดยเที่ยวบินที่ AY 1105 
18.25 น.  เดินทางถึง กรุงวิลนีอุส เมืองหลวงของประเทศลิทัวเนีย เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าใหญ่และสวยงามที่สุดของ

ประเทศ ที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้้าสองสายคือ เนริสและเนมูนัส และล้อมรอบไปด้วยเนินเขาที่มีต้นไม้เขียว
ขจีท้าให้ยูเนสโก้ยกย่องให้เมืองวิลนีอุสแห่งนี้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า  ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
เข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม Crown Plaza Vilnius หรือเทียบเท่ำ (คืนที่ 1) 
 

วันที่สอง (2)  วิลนีอุส – ทรำไก – วิลนีอุส   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู่ เมืองทรำไก (Trakai) เมืองเล็กๆที่มีความส้าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และอดีตเมืองหลวง
เก่าของประเทศลิทัวเนียก่อนที่จะมีการสร้างกรุงวิลนิอุส ตัวเมืองถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบ    
น้าท่านเข้าชม ปรำสำททรำไก (Trakai Castle) ปราสาทสวยบนเกาะในทะเลสาบเกรฟ สร้างขึ้นใน
ศตวรรษที่ 14 เป็นปราสาทที่ท่านแกรนด์ดุ๊ก วีเทาทัส ประสงค์ใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลาย  ก่อนที่จะ
กลายเป็นคุกในช่วงศตวรรษที่ 17 อีกด้านหนึ่งเป็นโบสถ์และส้านักสงฆ์ในนิกายเบเนดิกทีน ถึงแม้ว่าตัว
ปราสาทจะตั้งอยู่บนเกาะ แต่การเดินทางมายังตัวปราสาทนั้นค่อนข้างง่าย เนื่องจากมีสะพานเชื่อม
ติดต่อกันระหว่างชายฝั่งกับปราสาท นอกจากท่านจะได้ชมความงดงามของตัวปราสาทแล้ว ท่านยังจะได้
ชมความงดงามของทะเลสาบเกรฟที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดเช่นกัน      

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
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บ่าย  เดินทางกลับสู่ เมืองกรุงวิลนีอุส เข้าชม โบสถ์รัสเซี่ยนออโธดอกซ์ (Russian Orthodox Church) 
สถานที่ซึ่งฝังร่างนักบุญทั้งสาม St. .Anthony, St. John, St..Eustathius ซึ่งเสียชีวิตลงในปีค.ศ.1347 
และได้รับเกียรติให้ฝังร่างไว้ ณ โบสถ์แห่งนี้ และชาวเมืองนับถือและสักการะมาก 
ผ่านชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล (St. Peter and Paul Church) โบสถ์ในคริสต์ศาสนานิกาย
โรมันคาทอลิค ซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกในแบบลิทัวเนียบาร๊อค ของศตวรรษที่ 17 ได้รับการ
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี โดยตัวโบสถ์ดั้งเดิมเป็นโบสถ์ไม้ แต่ได้ถูกท้าลายในช่วงสงคราม โบสถ์ที่
เห็นในปัจจุบันคือโบสถ์ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ ท่านจะได้ชมภายในโบสถ์ที่ได้รับการตกแต่งอย่าง
วิจิตรงดงาม  
อิ ส ระ ให้ ท่ าน ช้ อ ป ปิ้ ง  ห้ ำ งส รรพ สิ น ค้ ำ แ อค โค ร โป ลิ ส  (Akropolis Shopping Center) 
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ประจ้าเมืองวิลนิอุส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งซื้อของฝาก หรือสินค้าแบรนด์เนม 
อาทิเช่น GEOX, GUESS, H&M, MANGO, PULLS&BEAR, ZARA และแบรนด์ท้องถ่ินอื่นๆมากมาย 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
เข้ำสู่ที่พัก โรงแรม Crown Plaza Vilnius หรือเทียบเท่ำ (คืนที่ 2)  
 

วันที่สำม (3) วิลนีอุส – ชัวเลย์ – บอสก้ำ – ริก้ำ  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองชัวเลย์ (Siauliai) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศลิทัวเนีย เป็นศูนย์กลางทั้ง
ทางด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมที่ส้าคัญ รวมทั้งยังเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมือง  หนึ่งของลิทัวเนีย 
โดยเมืองชัวเลย์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ ถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1236 ซึ่งในอดีตตัวเมืองถูกเผาท้าลายมาก
ถึง 7 ครั้ง แต่ในปัจจุบันได้รับการฟื้นฟู ดูแลจนกลายเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง และยังเต็มไปด้วย
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส้าคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย 
 ชม เนินไม้กำงเขน (Hill of Crosses) สถานที่ส้าคัญทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค ที่
คริสต์ศาสนิกชนให้ความเคารพนับถือ โดยสุสานแห่งนี้ก้าเนิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ซึ่งในอดีตไม้
กางเขนจะถูกน้ามาวางที่สุสานแห่งนี้ เวลาที่มีการต่อสู้กับผู้บุกรุก หรือเวลาที่มีการเรียกร้องอิสรภาพ
ให้กับชาวลิทัวเนีย ซึ่งในปัจจุบันภายในสุสานแห่งนี้มีไม้กางเกงเขนจ้านวนมากกว่าหนึ่งแสนอัน ซึ่งมีทั้ง
ขนาดเล็กและใหญ่แตกต่างกันออกไป ท้าให้สุสานไม้กางเขนแห่งนี้มีลักษณะเหมือนกับเนินเขาไม้
กางเขน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองบอสก้ำ (Bauska) ซึ่งห่างจากพรมแดนประเทศลิทัวเนีย 18 กม.ระหว่างทางเป็นทุ่ง

ชนบทสวยงาม  
 เข้าชม พระรำชวังรุนดำเล่ (Rundale Palace) หรือพระราชวังฤดูร้อน เพ่ือเข้าชมพระราชวังที่ได้รับ
การยกย่องว่าเป็นหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมสไตล์บาร๊อคที่สวยงามที่สุดในแถบบอลติค ซึ่ง  เคยเป็น
สถานที่ประทับในช่วงฤดูร้อนของท่านยุค Ernst Johann Biron และ Russian Empress Anna 
Ioannovna โดยปราสาทแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน ผู้ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังจาก
การออกแบบพระราชวังฤดูหนาวแห่งนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ภายในท่านจะได้พบกับสิ่งตกแต่งดั้งเดิม
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ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ทั้งเฟอร์นิเจอร์ ภาพวาด และเครื่องลายครามของราชวงศ์จีน นอกจากนี้ท่านจะยัง
ได้ชมสวนสไตล์ฝรั่งเศส ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามอันเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์ 
(ช่วงเวลาที่ดอกไม้ผลิใบนั้นขึ้นกับช่วงเวลาของฤดูดอกไม้บานในแต่ละปี)   
 เดินทางสู่ เมืองริก้ำ (Riga) นครหลวงแห่งประเทศลัตเวีย ชมเมืองริก้าตั้งอยู่ปากแม่น้้าเดากาวาบริเวณ
ริมฝั่งทะเลบอลติกถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มรัฐบอลติกรวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม 
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษาอุตสาหกรรม และเป็นเมืองท่าท่ีส้าคัญของประเทศในแถบนี้   

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน 
เข้ำสู้ที่พัก โรงแรม Radisson Blu Latvija , Riga หรือเทียบเท่ำ (คืนที่ 1) 
  

วันที่สี่ (4) ริก้ำ – อุทยำนแห่งชำติเกำจำ – ริก้ำ  

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ชม ย่ำนเมืองเก่ำ ร่องรอยก้าแพงเมืองโบราณ และ โบสถ์เซนส์ปีเตอร์ ทีงดงาม  

 ชม อนุสำวรีย์อิสรภำพ (Freedom Monument) ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองริก้าเป็นอนุสรณ์สถานร้าลึก
ถึงเหล่าทหารกล้าผู้เสียสละชีพในสงครามเรียกร้องอิสรภาพของลัตเวีย  ชม โบสถ์เซนต์จำคอบ เป็น
โบสถ์คาทอลิกที่โดดเด่นที่สุดในย่านเมืองเก่า ชม บ้ำนสำมพี่น้อง สร้างขึ้นเมื่อปี 1646 ที่พวกพ่อค้า
วาณิชมาสร้างเอาไว้ ชั้น 2 เป็นที่เก็บของ ส่วนชั้นล่างเป็นที่พักอาศัย ชม ยำนโดมสแควร์ ที่มีโบสถ์
ประจ้าเมืองริก้า อยู่ริมจัตุรัส ข้างในมีออร์แกนขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป ชม บ้านแบล็กเฮดส์ไฮไลท์ของ
เมืองริก้า เป็นบ้านสไตล์โกธิค ถึงแม้ว่าจะเคยถูกท้าลายเมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ได้รับการบูรณะ
ใหม่จนสวยงาม ชมโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ เพ่ือชมวิวเมืองริก้าในมุมมองแบบพาโนรามา 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย เดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติเกำจำ (Gauja National Park) อุทยานแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์

แห่งแลทเวีย ผ่านชม ปราสาทอัศวิน และ ชมถ้้ากุทมานน์ และเดินทางกลับสู่ริก้า  
ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน 
เข้ำสู้ที่พัก โรงแรม Radisson Blu Latvija , Riga หรือเทียบเท่ำ (คืนที่ 2) 
 

วันที่ห้ำ (5) ริก้ำ – พำร์นู – ทำลลินน์ – ปรำสำททูมเปีย  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองพำร์นู (Parnu) เมืองตากอากาศริมฝั่งทะเลบอลติกที่เป็นที่นิยมอันดับหนึ่ง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองทำลลินน์ (Tallinn) เมืองหลวง เมืองท่าหลักที่มีความส้าคัญทางด้านการท่องเที่ยวของ 
 เอสโตเนีย ชม เมืองทำลลินน์ ซึ่งผ่านการครอบครองโดยหลายเชื้อชาติในอดีต  

 เดินทางขึ้นสู่เนินเขาแห่งความรัก ที่บริเวณประตูเมืองเก่า เดินชมทัศนียภาพตัวเมืองเก่า ปรำสำททูม
เปีย  ซึ่งถูกสร้างใหม่ในสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราชในรูปแบบศิลปะบาร็อกแทนศิลปะเดนมาร์ค  
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 ผ่านชม โบสถ์เซนต์โอลำฟและเซนต์นิโคไล ป้อม Fat Magarete ป้อมทรงกลมที่มีฐานหนา 4 เมตร 
สร้างเพ่ือป้องกันข้าศึกบุกตัวเมืองเก่า  

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน 
เข้ำสู่ที่พัก โรงแรม Tallink City หรือเทียบเท่ำ  
 

วันที่หก (6) ทำลลินน์ – ล่องเรือเฟอร์รี่ – เฮลซิงก ิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ชม จัตุรัสเมืองเก่ำของทำลลินน์ ย่านศูนย์กลางของเมือง ในอดีตเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า 
ใช้เป็นที่เฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ ของเมือง รวมทั้งเป็นที่ประหารชีวิตนักโทษ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
บ่าย เข้าชม โบสถ์อเล็กซำนเดอร์ เนฟสกี้ (Alexander Nevsky Cathedral) โบสถ์ใหญ่ที่มียอดโดมใหญ่

ที่สุดในเมืองทาลลินน์เป็นโบสถ์คริสต์ออร์โธด็อกซ์ 
 ผ่านชม โบสถ์เซนต์แมรี่ (Saint Mary Church) หรือในอีกชื่อหนึ่ง คือ Dome Church เป็นโบสถ์
เก่าแก่ท่ีสุดของเมืองสร้างข้ึนโดยชาวเดนมาร์ก เป็นโบสถ์สไตล์โกธิค 
เดินทางสู่ท่าเรือ เพ่ือล่องเรือเฟอร์รี่สู่ กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Original Sokos , Presidentti หรือเทียบเท่ำ  
  

วันที่เจ็ด (7) เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น้าท่านชมประเทศที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง กรุงเฮลซิงกิ เจ้าของนาม "ธิดาสาวแห่งทะเลบอลติก" นคร

ลูกครึ่ง มีประชากรกว่าสี่แสนคน ที่นี่มีทั้งชาวฟินน์และสวีดิช   เนื่องจากฟินแลนด์เคยอยู่ในอารักขา
ของสวีเดนในอดีต ต่อมาในสมัยพระเจ้าชาร์ของรัสเซียได้ทรงขยายอ้านาจเข้ามาในฟินแลนด์ และได้
ย้ายเมืองหลวงมาตั้งอยู่ที่เฮลซิงกิ หลังจากเฮลซิงกิถูกตั้งเป็นเมืองหลวง เฮลซิงกิก็ถูกแปรสภาพจาก
เมืองเล็ก ๆ ที่มีประชากรเพียง 4,000 คนเป็นศูนย์กลางการปกครองของฟินแลนด์ สถาปัตยกรรมที่
เกิดขึ้นในช่วงนี้ได้รับอิทธิพลจากจักรวรรดิรัสเซีย โดยเฉพาะรูปแบบนีโอคลาสสิกตามแบบเมืองเซนต์ปี
เตอร์สเบิร์กของรัสเซีย โดยมีคาร์ล ลุดวิก เองเกล ชาวเยอรมันท้าหน้าที่เป็นสถาปนิกใหญ่ในโครงการ
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สร้างเมืองใหม่นี้ น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปบริเวณย่ำนศูนย์กลำงของเมืองที่ จัตุรัสรัฐสภำ (Senate 
Square) ซึ่งมีขนาดใหญ่รองรับคนได้หลายหมื่นคน สิ่งก่อสร้างส้าคัญบริเวณจัตุรัสนี้คือ มหำวิหำร 
(Cathedral) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจัตุรัส ทางทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นท้าเนียบรัฐบาลและ
อาคารหลักของมหาวิทยาลัยตามล้าดับ อาคารสองหลังนี้มีขนาดใกล้เคียงกัน ท้าเนียบรัฐบาลมีเสาหิน
แบบคอรินเธียน ในขณะที่อาคาร  มหาวิทยาลัยเป็นแบบไอออนิก สิ่งก่อสร้างทั้ง 3 นี้เป็นผลงานของ
คาร์ล ลุดวิก เองเกลเช่นเดียวกันกับสิ่งก่อสร้างอีกหลายแห่งในเฮลซิงกิ อาคารที่มีชื่อเสียงของเองเก
ลอีกแห่งหนึ่งก็คือห้องสมุดมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการยกย่องในเรื่องความงดงาม และบริเวณจัตุรัสแห่ง
นี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายท้าภาพยนตร์ชนะรางวัลออสการ์เรื่อง " เรดส์" โดยใช้ฉากมโหฬารของ
เฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราดในสหภาพโซเวียต  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย เข้าชม มหำวิหำรอุสเปนสกี้ (Uspensky Cathedral) โบสถ์แบบรัสเซียออร์โธดอกซ์ และ เป็นโบสถ์

นิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1868  ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวรัสเซียชื่อ Alexy Gornostaev และตัววิหารสร้างเสร็จหลังจากเขาเสียชีวิต ตัววิหารอุ
สเปนสกี้ตั้งอยู่บนเนินไม่ไกลจากบริเวณท่าเรือ มีลานกว้างหน้าวิหาร เป็นจุดชมวิวและถ่ายรูปด้านล่าง
ของอ่าวฟินแลนด์และตลาดริมท่าเรือที่สวยงามจุดหนึ่ง  
 ชม อนุสำวรีย์ฌอง ซีเบเลียส (Sibelius Monument) นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงชาวฟินน์ ซึ่งตั้งอยู่
ภายใน สวนซีเบเลียส (Sibelius Park) ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ืออุทิศให้กับฌอง ซิเบเลียสเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 80 ปีของเขาในปี 1945 ออกแบบโดย Eila HIltunen ประติมากรชาวฟินน์ โดยมีการ
ประกวดการออกแบบ มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดถึงกว่า 50 คน ในที่สุด Eila ก็ได้เป็นผู้ชนะเลิศในการ
ประกวดครั้งนี้ อนุสาวรีย์ของเธอเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 กันยายน  1967 ประกอบไปด้วย
ท่อเหล็กประมาณ 600 ท่อเชื่อมประสานเข้าด้วยกัน อนุสาวรีย์ซีเบเลียสนี้มีน้้าหนักถึง 24 ตัน 

 ชม โบสถ์ Temppeliaukio ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่า Rock Church เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของ
กรุงเฮลซิงกิ สร้างด้วยหินโดยเฉพาะภายในมีการตกแต่งที่สวยงาม มีสถาปัตยกรรมที่แปลกตาอยู่บริเวณ
หน้าผาที่มีก้าแพงภายในเป็นหิน นอกจากนั้น ยังเป็นที่เหมาะส้าหรับการแสดงคอนเสิร์ต และมีการ
ประกอบพิธีทางศาสนาเป็นภาษาอังกฤษในวันอาทิตย์อีกด้วย 

 น้าท่านเดินทางสู่สนามบิน  
17.30 น.  เดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ AY 141  
 

วันที่แปด (8) กรุงเทพฯ 
  

07.15 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
-------------------------------------------------------------------- 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์บอลติก 8 วัน 4 ประเทศ (AY) 

 

 

อัตรำนี้รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ระบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้นและเจ้าหน้าที่อ้านวยความสะดวกท่ีศูนย์ยื่นวีซ่า 
3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
7. ค่าท่ีพักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าที่บริการและอ้านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้้าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอด

การเดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน้้าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก 

ส้าหรับถือขึ้นเครื่อง (Baggage) น้้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรำนี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท้าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ 100 บาท/ท่าน (รวม 800 บาท/ท่าน ตลอดการเดินทาง) 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจำกพวก
มิจฉำชีพ กรุณำดูแลและยกกระเป๋ำเดินทำงด้วยตัวเอง  

เงื่อนไข งวดที่ 1 : ส ำรองท่ีนั่ง มัดจ ำท่ำนละ 30,000 บำท    

ก ำหนดวันที่เดินทำง 19 – 26 ม.ค. 62 16 – 23 ก.พ. 62 

16 – 23 มี.ค. 62 06 – 13 เม.ย. 62 13 – 20 เม.ย. 62 

18 – 25 พ.ค. 62 15 – 22 มิ.ย. 62 27 ก.ค. – 03 ส.ค .62 

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 15 ท่ำนขึ้นไป รำคำ (บำท)  

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   89,900. - 

เด็กต่้ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   87,900. - 

เด็กต่้ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน เสริมเตียง) ท่านละ   85,900.- 

พักห้องเดี่ยวเพ่ิมจากค่าทัวร์ท่านละ   14,000. - 
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กำรส ำรองท่ี พร้อมส่งส้าเนาใบโอนเงินและส้าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02– 678 – 6100 – 01  
ทำงอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรช ำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
• ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 
• ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 
• SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
• KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
• KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขท่ี 036-1-44386-2 
• BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4  
เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน้าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID 
@beelinetour (คลิกลิงค์เพ่ือแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 
02-678-6100-1 พร้อมระบุชื่อผู้ส่ง และผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) 
โปรดติดต่อพนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ้ากัด”  

กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง 
นับตั้งแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด้าเนินการคืนเงินให้ผู้ช้าระเงินมัด
จ้าภายใน 15 วันท้าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส้าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ้าพร้อม เซ็นรับรองส้าเนา  
- ส้าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ้า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ้าเท่านั้น) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด้าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท้าการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับ
มาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส้าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ้าพร้อม เซ็นรับรองส้าเนา  
- ส้าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ้า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ้าเท่านั้น) 
 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 15,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 30,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัด
หยุดงาน ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะค้านึงถึงผลประโยชน์และจะ

mailto:sp@beelinetour.com
mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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รักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช้ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้้า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่
รับผิดชอบทุกกรณี 

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำประเทศเยอรมนี 
(ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ 5-7 วันท ำกำร) 

ณ ปัจจุบัน สถานฑูต ไม่อนุญาต ให้ดึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าลูกค้ามีแผนเดินทางที่ 

ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบิน+โรงแรม  

ในช่วงที่ลูกค้าจะเดินทางมาด้วย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นวีซ่าในสมัยก่อน ) 

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
(หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปัจจุบันมาด้วย) 

2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ้านวน 2 รูป พ้ืนฉากหลังรูปต้องเป็นพ้ืนสีขาว 
(อย่าถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 
เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ)  

3. ส้าเนาบัตรประชาชน  
4. ส้าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส้าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนค้าน้าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส้าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค้าน้าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส้าเนาใบมรณะบัตร  
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่้ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
9. กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้  
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ

อ้าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ้าเภอเท่านั้นและให้

ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ้าเภอเท่านั้นและให้

ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
10. หลักฐานการท้างาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท้างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 
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- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (คัดส้าเนาอายุไม่
เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท้างานจากนายจ้าง ระบุต้าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน 

วันเดินทางที่จะไป 
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส้าเนาบัตรข้าราชการบ้านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่าก้าลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา  
11. หลักฐำนกำรเงิน :  (กรุณำเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ ส ำเนำสมุดบัญชี ทั้งสองอย่ำงนี้

ต้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร 
ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 1เดือนนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 

- ส้าเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่้ากว่า 100,000 บาทต่อการ
รับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (กรุณาปรับสมุดบัญชี
และถ่ายส้าเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า) 

หมำยเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่น จากเดือน 1 ข้ามไปเป็น

ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือน จากทางธนาคารแทนการถ่าย

ส้าเนาสมุดบัญชี 

- บัญชีฝากประจ้า (Fixed) สามารถแนบประกอบการยื่นวีซ่าได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บัญชีฝากประจ้า ต้องเตรียมดังนี้ 

✓ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจ้า (Fixed account) ออก
โดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 

✓ ส้าเนาสมุดบัญชีฝากประจ้า มียอดเงินไม่ต่้ากว่า 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่านให้
สมเหตุสมผลในการยื่นวีซ่า 

หมำยเหตุ หำกต้องกำรรับรองกำรเงินให้คนภำยในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสำรดังนี้ 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุ
ชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็น
คนในครอบครัวเดียวกัน 

กรณีนำยจ้ำงรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ลูกจ้ำง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา) 


