
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 



 

 

 

เที่ยว ทะเลบอลติก ในบรรยากาศ ของการล่องเรอื  2 เสน้ทาง โดยเรอืส าราญล า
ใหญ่ Tallink Silja Line ซึง่ทัง้ 2 เสน้ทาง ท่านจะไดบ้รรยากาศในการล่องเรอืถงึ 2 ล า 
2 แบบ  และเสน้ทางแรก  ทลัลินน ์สู่ เฮลซงิกิ ใชเ้วลาในการน่ังเรอืขา้มฝ่ังเพียงแค่ 2 
ช ัว่โมง และ เสน้ทาง ที ่2  เฮลซงิกิ กลบัสู่  สตอ๊กโฮลม ์พกัคา้งคืนบนเรอื 1 คืน พรอ้ม
อาหารค ่า และ เชา้ แบบสแกนดิเนเวีย ใหท้่านไดช้ม และดื่มด ่า กบับรรยากาศของทอ้ง
ทะเลบอลตกิ ทีส่วยงาม ชมววิทวิทศัน ์ของเกาะแกง่ต่างๆ และวถิชีวิติความเป็นอยู่ ของชาว
ไวกิง้ ในยุคปัจจบุนั ทีย่งัคง มกีลิน่อายของความเป็นชาวไวก้ิง้ ยุคโบราณหลงเหลอือยู่ 
 

 
 
22.00 น.     คณะพรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ   ประตู 4 เคานเ์ตอร ์

H-J  สายการบินไทย เจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ  คอยใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มอ านวยความสะดวก เร ือ่ง 
สมัภาระ และเอกสารของการเดนิทาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
01.30 น. คณะออกเดนิทาง สู ่เมอืงสตอ๊กโฮลม์ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 960 

วนัแรกของการเดนิทาง  กรุงเทพฯ – สตอ๊กโฮลม์  

วนัทีส่องของการเดนิทาง สตอ๊กโฮลม์ – ทลัลนิน ์

http://bit.ly/2NMk5YE


06.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงสตอ๊กโฮลม์   เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง 
08.15 น. เปลีย่นเคร ือ่งเป็นสายการบนิภายในเทีย่วบนิที ่SK 748   เดนิทางสู ่เมอืงทาลลนิน ์ประเทศเอสโตเนีย 
10.15 น. คณะเดินทางถึงสนามบิน เมืองทาลลินน ์ น าท่านผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง  และ ศุลกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบั  
น าท่าน ชม เมืองทาลลินน์  (Tallinn) ที่มีอายุนับกลบัไปยงั
ศตวรรษที่ 13 เมื่อตวัปราสาทถูกสรา้งขึน้โดยอศัวนินิกายทอยทอ
นิค (เยอรมัน) และเป็นหน่ึงในสมาชกิ Hanseatic League หรอื 
Hansa  (กลุ่มพ่อคา้เยอรมันและสแกนดิเนเวียที่ร ่วมมือกันคุม
การคา้ในทะเลเหนือและทะเลบอลติค ทั้งเก็บภาษีที่ท่าเรอื ดูแล
ทา่เรอืใหค้งอยูใ่นสภาพด ีและมกีองก าลงัคุม้ครองสนิคา้ทีแ่ลน่ไปมา
ในทะเลดงักลา่ว และตอ่มาไดเ้ลยเขา้ไปยงัแผ่นดนิใหญเ่ยอรมนั และ
รสัเซยี) ยูเนสโก ้ไดป้ระกาศใหเ้มืองเกา่ทาลลนิน ์เป็นหน่ึงในมรดก
โลกในปี ค.ศ. 1997    

น าท่านเดินทางขึน้สู่ เนินทูมเปีย (Toompea) “เนินเขาแห่งความรกั”  ที่
บรเิวณประตูเมอืงเก่า ซ ึง่สามารถมองเห็นเมืองทลัลนินไ์ด ้ถ่ายรูป ณ จุดชมววิ ซ ึง่
เห็นถงึความสวยงามของรอบๆ ตวัเมอืง    
จากน้ันน าท่านเดินชมทัศนียภ์าพตัวเมืองเก่า 
อ า ทิ  “ป ร า ส าท ทู ม เปี ย ”  (Toompea 
Castle) ซึง่ถกูสรา้งขึน้ใหม่ในสมยั พระนางแคท
เธอรนีมหาราช ในรูปแบบศิลปะบารอ๊ค แทน 
ศิลปะเดนมารค์ ในปี ค.ศ. 1219 โดยมีหอคอย
เหลืออยู่ 3 ใน 4 หอที่มีสภาพดทีี่สุดชือ่หอ Tall 
Hermann สร า้ งในศตวรรษที่  14 ปั จ จุบัน

ปราสาททมูเปีย เป็นอาคารรฐัสภาเอสโทเนีย สถานทีท่ าการรฐับาล    
ให ้ท่ าน ได ้ถ่ ายรูป กับ  “โบสถ ์อ เล็ กซ าน เดอร  ์เนฟ สกี ้” 
(Alexander Nevsky Cathedral) โบสถใ์หญ่   และมียอดโดม
กลมทีใ่หญท่ีส่ดุในทลัลนิน ์ 
 
น าท่านเขา้ชม “โบสถท์ี่เก่าแก่ที่สุดของเมือง” (St. Mary 
Church หรอื Dome Church)  สรา้งขึน้โดยชาว เดนมารก์ เป็น
โบสถส์ไตลโ์กธคิ ภายใตพ้ืน้หนา้ประตโูบสถบ์รรจุโลงศพของ  Orro 
Johann Thuve   
น าท่านเดินทางเขา้สู่บรเิวณ จตัุรสัเก่า  เมืองทลัลินน ์จตัุรสักลาง
เมอืงสไตลโ์กธคิ 
 
 
 
 

 
 
 
 
13.00 น. รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง Olde Hansa Restaurant ในบรรยากาศ

ยคุอศัวนิ  
จากน้ันอสิระ ใหท้่านเทีย่วชม และถ่ายรูป ทีต่รงบรเิวณ ประตู เมืองเก่า  หรอื ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง สืน้คา้
พืน้เมอืง และ สนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆ ที ่ย่าน “VIRU Street”     
 
 
 
 
 
 
 
 
สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั TALLINK CITY  ใกลป้ระตเูมอืงเกา่  



โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
19.00 น. บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี Chinna Inn Restaurant  
 จากน้ันน าทา่นเดนิทางกลบัทีพ่กั พกัผ่อนตามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 
08.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์ ณ โรงแรมทีพ่กั 

หลงัอาหารเชา้ น าท่านไปเยีย่มชมย่านพิรติา้ ซ ึง่เป็นย่านตากอากาศทีช่ ืน่ชอบของ
ผูค้นเอสโทเนีย  แลว้มา ชมลานเพลงประเพณี ทีอ่งคก์ารยเูนสโกจดัใหเ้ป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรม ณ ที่นี ้จะมีการจดังานเพลงประเพณีที่มีผู เ้ขา้รว่มรอ้งเพลง
ประสานเสยีงนับหมื่นคน ซึง่เป็นการจดังานมหกรรมเพลงกลางแจง้ ทีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ด
ของยโุรปเหนือ  
น าท่านเยีย่มชม พระราชวงัคาดรอิอรก์ 
(Kadrioru Palace) วงัเล็กๆน่ารกัทีพ่ระ

เจา้ปีเตอรม์หาราชมาสรา้งไวต้ ัง้แต ่ปี ค.ศ. 1718  
11.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  

Maikrahv Restaurant   
12.30 น.   น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืส าราญ Silja Line เพือ่เชค็อนิ  
13.30 น.  เรอืออกเดนิทางจากทา่เรอืเมอืงทลัลนิน ์โดยเรอื Silja Line ชมทศันียภาพของทอ้งน า้ของทะเลบอลตกิ  

และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
15.30 น.         ถงึทา่เรอืนครเฮลซงิก ิ รถรบัน าทา่นเดนิทางสูต่วัเมอืง 

น าทา่นชมนครเฮลซงิก ิ(Helsinki) เจา้ของสมญานาม เทพธดิาแห่งทะเลบอลตกิ   
 
 
 
เร ิม่ตน้จาก น าท่าน เขา้ชม เทมเปลโิอคโิอ (Tempelliaukio) หรอื โบสถห์นิ (Rock Church)  
อนัเกดิจากการเจาะภเูขาทัง้ลกูใหเ้ป็นโบสถ ์หลงัคาดา้นในบุดว้ยลวดทองแดงยาว ๒๒ กโิลเมตร ทีน่ ามา
มว้นขงึไวบ้นเพดาน ท าใหเ้กดิเสยีงกอ้งกงัวานดทีีส่ดุ   
น าทา่นชม จตัรุสัรฐัสภา (Senate Square) และ มหาวหิารประจ าเมอืงอนังามตระหง่าน  
 
 
 
 
 
 
 

18.00 น.  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย Ryan Restaurant  
น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กักลางใจเมอืง Scandic Marski หรอื Scandic Simonkenttä   
โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
 

 
 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์ ณ โรงแรมทีพ่กั 
08.30 น. เยี่ยม  ชมอนุสาวรยีซ์เิบลิอุส คีตกวีเอกเจา้ของผลงานเพลง

คลาสสคิกอ้งโลก ฟินแลนเดยี เก็บภาพประทบัใจ   
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสมัผสับรรยากาศของเมอืงหนาวแบบ
แทจ้รงิที่  WINTER WONDERLAND  เมืองหิมะที่ภายใน
ท่านจะไดช้มโรงแรมน ้ าแข็ง ไอซบ์าร ์ ขอเชิญทุกท่านรบั
เคร ือ่งดืม่คลายหนาวและรว่มกจิกรรมสนุกสนานเพลดิเพลนิกบัการ
เล่นกีฬ าฤดูหนาวเช่น  แผ่ นลื่น  Toboggan, Kick Sleigh, Alp 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง ทลัลนิน ์ลานเพลงประเพณี – พระราชวงัคาดรอิอรก์ – 
ล่องเรอืส าราญ Silja Line ขา้มฝ่ังสู ่ เฮลซงิก ิ– โบสถห์นิ 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง อนุสาวรยีซ์เิบลอูิส – วนิเทอวนัเดอรแ์ลนด ์– เรอืซลิเลยี
ไลน ์– สตอ๊กโฮลม ์



Curling  ถ่ายภาพกบับา้นของคุณลุงซานตา้ โดยไม่ตอ้งกลวัหนาว ทางเราจดัหาชดุกนัหนาวพรอ้ม
รองเทา้บูท๊ และถงุมอืไวบ้รกิารใหท้กุทา่นอยา่งครบครนั (อณุหภมูภิายใน–5 องศาเซลเซยีส ลมสงบ)  
 
 
 
 
 
 
 

12.00 น.         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง Zinnkeller Restaurant 
หลงัอาหารเทีย่ง ใหท้า่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั  
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ตลาดท่าเรอื ใหท้่านได ้ถ่ายรูป 
มหาวหิารอุสเปนสกี ้Uspensky Cathedral ซึง่เป็นวิหาร
ออรธ์อด็อกซ  ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวนัตกมีความงดงามตาม
ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรสัเซยี   
ชมตลาดท่าเรอื เลือกซือ้ของที่ระลึก ก่อนจะน าท่านลง เรอื 
“ซลิเลยีไลน”์ ขา้มสู ่เมอืงสตอ๊กโฮลม ์  

17.00 น. เรอืออกเดินทาง ใหท้่านไดอ้ิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย บนเรอื
ส าราญแห่งทะเลบอลตกิ อนัหรูหรา และสง่างาม พร ัง่พรอ้มไปดว้ย สิง่
อ านวยความสะดวกอยา่งครบครนั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า แบบสแกนดเินเวยีน  แบบบุฟเฟ่ห ์ ภายในภตัตาคารบนเรอื  
  พกัคา้งคนืบนเรอื ซนิเลยีไลน ์ เชญิทา่นพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 
 

 
 
08.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์ ณ โรงแรมทีพ่กั 
09.30 น. เรอืส าราญเทยีบท่าที ่เมอืงสตอ๊กโฮลม์  รถโคช้รอรบั น าท่านเทีย่วชม นครหลวง ของประเทศ สวเีดน

เป็นเมอืงแห่งเดยีวในโลกทีต่ ัง้อยู่บนเกาะปากทะเลสาบมาลาเรนอนักวา้งใหญ่ และมทีวิทศันอ์นังดงามจน
ไดร้บัสม ญานามวา่เป็นเวนีสแห่งยโุรปเหนือ   
จากน้ัน น าท่านชม พพิธิภณัฑ ์เรอืรบโบราณ “วาซา” ทีจ่มอยู่
ใตท้ะเลสาบถงึ 333 ปี กอ่นทีจ่ะไดร้บัการบูรณะแลว้น ามาจดัแสดงให ้
ชม เรอืวาซา น้ันสรา้งขึน้เมื่อปี  ค.ศ. 1628 หวงัจะใหเ้ป็นเรอืรบที่
ใหญ่ทีส่ดุ บรรทุกปืนใหญ่ถงึ 64 กระบอก    แตว่นัแรกทีอ่อกเดนิทาง
ได ้500 เมตร ก็จมลงใตท้ะเลลกึ 35 เมตร  

จากน้ันน าท่านชม  ซติีฮ้อลล ์(City Hall) หรอืศาลา
ว่าการเมือง ซึง่ใชเ้วลาสรา้ง ถึง 12 ปี ออกแบบโดย
สถาปนิก ชื่อดังของ สวีเดน คือ  Ragnar Ostberg 
สรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมุหลงัคาโดว้ยหนิ โมเสคสทีองอรา่มกว่า 25 ลา้นชิน้ 
สรา้งเสรจ็สมบูรณใ์นปี 1911 ในเดอืนธนัวาคม  และใชเ้ป็นสถานทีจ่ดัเลีย้ง รบัรองแขกบา้น 
แขกเมืองและประชาชนก็มีสิทธิขอใชส้ถานที่จดัเลีย้งไดเ้ชน่กนัรวมทัง้เป็นสถานที่มอบ
รางวลัโนเบล อนัลอืชือ่  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง Agaton Restaurant  
จากน้ัน ชม เขตเมืองเก่า GAMLA STAN  เป็นเมืองที่เก่าแก่
ที่สุด และสวยงาม ราวกบัภาพวาด ถนนหนทางปูดว้ยพืน้หิน ย่าน
เขตเมอืงเกา่มวีหิารแบบโกธคิ และแหลง่รา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่ ใน

บรรยากาศแบบดัง้เดมิ   
ชม พระราชวงัหลวงกรุงสตอ๊กโฮลม  ์(Royal 
Palace) ที่น่ีถือว่าเป็นพระราชวงัหลักของราชวงศ ์
สวีเดน  ที่มีความ เก่า เเก่  เเละสวยงามอย่างมาก  
อลงัการดว้ยศิลปะแบบ เรอเนสซองส ์ รดิดารฮ์ูเซท ์ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง เรอืซลิเลยีไลน ์– สตอ๊กโฮลม ์



มรดกตกทอดทางวฒันธรรมของชนช ัน้ขนุนาง อาคารรฐัสภา และอาคารพพิธิภณัฑเ์มอืง ถา่ยรปูบรเิวณ
ดา้นนอก และใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั แถวยา่นการคา้   

18.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย Amazing Thai Restaurant 
น าทา่นเขา้พกั Scandic Grand Central  โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
 

 
 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์ ณ โรงแรมทีพ่กั 
08.00 น. น าทา่นขึน้สูจ่ดุชมววิพรอ้มชมความสวยงามของกรงุสตอ๊กโฮลม์จากดา้นบน   

และ ใหท้า่นไดเ้ลอืกสนิคา้ของฝาก ของทีร่ะลกึ และ ทีพ่ลาดไม่ได ้คอืสบู่ไขข่าว   
11.15น. น าคณะทา่น เดนิทางสู ่สนามบนิ   (อาหารเทีย่ง อสิระ ทีส่นามบนิ ก่อนขึน้เครือ่ง) 
14.30 น. คณะออกเดินทางจากสนามบินกรุงสตอ๊กโฮลม์  กลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 

961 
 

 
 
05.50 น. คณะเดนิทางกลบัถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 
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อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทางระกวา่งวนัที ่9-15 เมษายน 2562 Side Group 25 ท่าน  
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 2-3 ท่าน                       ท่านละ  87,900.- 
เด็กอาย ุ2-10 ปี (มเีตยีง)                     ท่านละ  87,900.- 
เด็กอาย ุ2-10 ปี (ไมม่เีตยีง)                  ท่านละ  77,900.- 
พกัเดีย่ว                                     ท่านละ  14,500.- 
Up Business Class  เพิม่ท่านละ   114,200.- 
Joy Land 51,900.- 

**** หมายเหต ุเดก็อายุต า่กว่า 2 ปี Infant  ราคาท่านละ 10,000 บาท **** 
อตัราคา่บรกิาร นีร้วม 

 คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิ ไป-กลบั  กรงุเทพฯ –  สตอ๊กโฮลม – กรงุเทพฯ สายการบนิไทย   
 คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิ สตอ๊กโฮลม – ทลัลนิน ์ สายการบนิภายในประเทศ  
 คา่โรงแรมทีพ่กั 3 คนื (ตามรายการระบุ) 
 คา่ลอ่งเรอื Silja Line จาก  ขา้มฝ่ัง จาก ทลัลนิน ์– เฮลซงิก ิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) 
 คา่ลอ่งเรอื Silja Line จาก  ขา้มฝ่ัง จาก เฮลซงิก ิ– สตอ๊กโฮลม ์ (พกับนเรอื 1 คนื) 
 คา่ยานพาหนะ และ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
 คา่อาหารทกุมือ้ ตามรายการระบุ   
 คา่บรกิารจาก ไกดท์อ้งถิน่ / คา่บรกิารจากเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวก จาก กรงุเทพฯ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไม่เกนิ 2,000,000 บาท  (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท)  

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสรจ็ 
 คา่น า้หนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรมัตอ่หน่ึงคน 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่ง ๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี และค่าเคร ือ่งดืม่ในหอ้งพกั 

วนัทีห่กของการเดนิทาง สตอ๊กโฮลม ์– กรุงเทพฯ 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง กรุงเทพฯ 



 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ (คนละ 3 ยโูร / วนั / คน)   
 คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ (คนละ 2 ยโูร / วนั / คน)  
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์(คนละ 3 ยโูร / วนั / คน) หรอื แลว้แตท่างลกูคา้จะเห็นสมควร 

 
หมายเหตุ  

1. คา่บรกิาร ทัง้หมดไม่สามารถคนืเงนิได ้ในกรณีทีท่า่นไดร้บัการปฏเิสธวซีา่จากทางสถานฑตู  
2. อ านาจในการพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นของสถานฑตู ทางบรษิทัฯ ไม่มสีว่นเกีย่วขอ้ง และไม่รบัรองผลใด ๆ ในการ

ด าเนินการยืน่วซีา่แทน  
3. ราคาคา่บรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 
เงือ่นไขการจองทวัร ์

1. หลงัจากการจองทวัร ์ตอ้งช าระมดัจ าทนัที ท่านละ 40,000 บาท / ท่าน เน่ืองจากตั๋วเคร ือ่งบินจะตอ้งมีการ
จา่ยเงนิทนัทหีลงัจากมกีารยนืยนัการจอง 

2. จ านวนผูเ้ดนิทางตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 20 ทา่น กรุป๊ถงึจะสามารถทีจ่ะออกเดนิทางได ้
3. ช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด กอ่นการเดนิทาง 1 เดอืน 
4. เงื่อนไขการยกเลิก หลงัจากช าระมดัจ าแลว้ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมดัจ า เน่ืองจากทางบรษิัท

จะตอ้งท าการมดัจ ายนืยนัการจองตั๋วเคร ือ่งบนิ   
5. เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นการเหมาจา่ยแบบเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอื 

การถกูปฎเิสธการเขา้ประเทศ ไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิให ้ในทกุกรณี 
6. บรษิัทฯ มีสิทธิ ์เปลี่ยนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสถานการณ ์และเหตุสุดวิสยัที่อาจ

เกดิขึน้ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
7. บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ ์ทีเ่กดิขึน้จากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการปฏวิตั ิและอืน่ๆ ทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอืค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิ ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย 
การถกูท ารา้ยการสญูหาย หรอื ความลา่ชา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระบบไฟฟ้าในประเทศเอสโตเนีย 
ระบบการใชก้ระแสไฟฟ้า ของประเทศ เอสโตเนียคอื 230 โวลต ์50 Hz มกัเป็น 2 ขากลมแบบยุโรทีเ่ป็นมาตรฐาน บางแห่งเป็นเบา้ลกึลงไป ส่วน
ใครทีใ่ชก้ลอ้งถ่ายรูปแบบ และ โทรศพัทม์อืถอื ทีต่อ้งเสยีบปลัก๊ควรตรวจสอบว่าทีช่ารจ์ไฟมขีาแบบใด หรอือาจเตรยีมแอดบเตอรส์ าหรบัปลัก๊ไฟ
ไปดว้ย 

 
การใชโ้ทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตส าหรบันกัท่องเทีย่ว 
หากคุณตอ้งการใหค้นทีอ่ยู่เมอืงไทยตดิต่อมานเอสโตเนีย จะตอ้งกดรหสั+372 ซึง่เป็นรหสัโทรศพัทข์องประเทศเอสโตเนีย ส่วนถา้จะโทรกลบั
เมอืงไทย คุณสามารถโทรโดยใชบ้ตัรโทรศพัท ์หรอื โทรจากโรงแรมทีคุ่ณท่านไปพกัก็ไดเ้ชน่กนั     หากไม่ตอ้งการสมคัรแพ็คเก็จลองใช ้



อนิเทอรเ์น็ต ทีผ่่านไวไฟ ของโรงแรมฟรกี็ได ้ส่วนใครทีไ่ม่อยากเสยีเงนิเยอะ เพราะกลวัว่าหากเปิดโรมมิง่จากศูนยโ์ทรศพัทไ์ทยแลว้ จะเสยี
ค่าใชจ้า่ยเกนิ ก็ใหซ้ ือ้ซมิการด์ของประเทศเอสโตเนีย แลว้สอบถามแพ็คเก็จหรอืโปรโมช ัน่อกีคร ัง้ การใชซ้มิ มรีาคาไม่แพง ซึง่สามารถหาซือ้ได ้
ตามรา้นสะดวกซือ้ หรอืรา้นโทรศพัทโ์ดยตรง ซึง่ระบบโทรศพัทเ์ป็นระบบเดยีวกนักบัของไทย สามารถซือ้ซมิมาใส่เคร ือ่งทีน่ ามาจากไทยได ้

สนิคา้และของฝากจาก เอสโตเนีย 
เพราะทีเ่อสโตเนีย ต่างก็มชีนเผ่าพืน้เมอืง รวมถงึกลุ่มคนหลายเชือ้ชาต ิท าใหม้วีฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนัออกไป ซึง่หากใครทีไ่ดม้โีอกาสไปเยอืน
ถิน่ เอสโตเนียแลว้ หากเป็นในเมอืงกรุง หรอืเมอืงหลวงอย่างทาลลนิน ์อาจจะมอีะไรใหเ้ลอืกมากมาย เพราะเป็นเมอืงส าคญั ส่วนตามเมอืงอืน่ๆ ก็
จะมงีานสนิคา้พืน้เมอืง ทีส่่วนใหญ่เป็นงานแฮนดเ์มด ซึง่ของฝากส่วนใหญ่ทีนั่กท่องเทีย่วนิยมซือ้กนัก็คอื เคร ือ่งประดบัพวกอ าพนั ,งานไม ้
แกะสลกั ,ชอ็กโกแลต,โปสการด์,งานศลิปะพืน้เมอืง 

 
เอกสารในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัท าการ ผูเ้ดนิทางตอ้ง
มาสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทูต ตามวนั และเวลาทีน่ดัหมาย 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน กอ่นวนัหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เล่มเกา่ ไม่วา่จะเคยมีวี

ซา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการง่ายตอ่การอนุมตัวิซีา่  
2. รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเทา่น้ันและควรมอีายไุม่เกนิ 6 เดอืน)  
3. ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรอืส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี   
4. ใบรบัรองการท างานจากบรษิัทที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น โดยระบุต าแหน่ง, อตัรา

เงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษิทันี ้และชว่งเวลาทีข่อลางาน เพือ่เดนิทางไปยุโรป  หลงัจากน้ัน
จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด  

5. กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนงัสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถปุระสงค ์
หรอืใบเสยีภาษีและหลกัฐานการเงนิของบรษิทัฯยอ้นหลงั 6 เดอืน  

6. รายการเดินบญัยอ้นหลงั 6 เดือน(Statement) พรอ้มส าเนาสมุดบัญชเีงินฝาก ประจ าหรอืออมทรพัย ์
ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลอืกเล่มทีม่ีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 
หลกั เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใช ้
จา่ยไดอ้ยา่งไม่เดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา **สถานฑูตไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั**  

7. กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1-6 แลว้ ทางบรษิัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลบัมา
ท างานของทา่น โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจ่ดัการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย  

8. กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา จะตอ้งม ีหนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศกึษา (ตวัจรงิ) เทา่น้ัน  
9. กรณีทีเ่ด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา, 

มารดา และบุตรจะตอ้งไปยืน่เร ือ่งแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีทา่นหน่ึงได ้ณ ทีว่า่การ
อ าเภอหรอืเขต โดยมีนายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชือ่และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่าง
ถกูตอ้ง  

10. รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วนัเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจ านวนบุตรของผูเ้ดนิทาง  
11. การบดิเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็
ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร ัง้ หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมอืใน
การเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความ
สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสาร
ดงักลา่วเชน่กนั  

12. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิิจ
ของสถานฑตูฯเร ือ่งวซีา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 
กรุณากรอกข้อมูล เป็นภาษาองักฤษ ช่ือ นามสกลุ ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   .......................................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด ............................................................... 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ............................................................................................................................................... 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) .................................................................................................................................... 
.................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์ ................................................ 
โทรศพัทบ์า้น .............................................................................  มือถือ ............................................................................. 
5. อาชีพปัจจุบนั ...................................................................... ต  าแหน่ง ............................................................................ 
ช่ือสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ............................................................................................................................................. 
ท่ีอยู.่................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์......................................... 
โทรศพัทท่ี์ท างาน ............................................................................  โทรสาร ................................................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด  (.....) สมรส  (.....) หยา่   (.....) ม่าย    (.....) แยกกนัอยู ่
ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกุล ............................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด .............................................. 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ...................................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์บา้น .....................................................................................  มือถือ ............................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
ช่ือ-นามสกุล ....................................................................................   ความสัมพนัธ์ ......................................................... 
ช่ือ-นามสกุล ....................................................................................   ความสัมพนัธ์ ......................................................... 
ช่ือ-นามสกุล ....................................................................................   ความสัมพนัธ์ ......................................................... 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .........................................................................................    
ท่ีอยู ่....................... ......................................................... ........................................ รหสัไปรษณีย ์....... .......... ...............
โทรศพัท ์………..........................................................Email : ………………………………………………………….. 
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวซ่ีาหรือไม่    ไม่เคย  (......)                    

เคย   ( ......) ประเทศ........................................................... 
10. ประเภทห้องพกั (จดัหอ้งพกั) 

10.1   หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน   TWN (เตียงแยก) ............หอ้ง   DBL  (เตียงเด่ียว) ............หอ้ง    
10.2  10.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 
10.3 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    
10.4 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     

11. อาหาร         ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมงัสาวรัิส 
อ่ืนๆ.......................................................................  แพอ้าหารชนิดไหนบา้ง ................................................ ..................... 
12. หมายเลขสมาชิก รอยลั ออร์คิด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP (ถา้มี) ................................................. 
13. รีเควสท่ีนัง่.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหนา้ต่าง/อ่ืนๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจ้งทางสายการบินฯ 

ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการันต์ได้เลย ข้ึนอยู่กบัพจิารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทวัร์เป็นหลัก) 


