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GREATEST BALTIC 
ลทิวัเนยี ลตัเวยี เอสโตเนยี ฟินแลนด ์

7 วนั 5 คนื 

เดนิทาง เมษายน – มถินุายน 63 

ราคาแนะน าเพยีง 56,900.- 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วันที ่1. กรงุเทพฯ – เฮลซงิก–ิ วลินอิสุ (ลทิัวเนยี) 

วันที ่2. วลินอิสุ – ทราไค – เคานัส (ลทิวัเนยี) 

วันที ่3เคานัส – ชวัเลย ์(ลทิวัเนยี) – ฟิลสรั์นดาเล (ลัตเวยี) – พระราชวังรนุดาเล – รกิา  (เมอืงหลวงแหง่ลตัเวยี) 

วันที ่4. เมอืงเกา่รกิา – ซกิลุดา้ (ลตัเวยี) – พารนู์ (เอสโตเนยี) 

วันที ่5. พารนู์ – ทาลลนิน ์– เรอืเฟอรร์ีข่า้มฝ่ังทะเลบอลตกิ – เฮลซงิก ิ

วันที ่6. เฮลซงิก ิ– Rock Church – สนามบนิ    

วันที ่7.กรงุเทพฯ 
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วนัที ่1 กรงุเทพฯ – เฮลซงิก ิ– วลินอิสุ  

06.00 น. 

 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 4 เคาน์เตอร ์G สายการบนิ

ฟินนแ์อร ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

09.05  น. ออกเดนิทางสูก่รงุเฮลซงิก ิโดยสายการบนิฟินนแ์อร ์เทีย่วบนิที ่AY 142  

*** ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต ่เมษายน จะออกเดนิทางเวลา 08.55 น.และไปถงึเฮลซงิกิ

เวลา 15.15น.*** 

15.00 น. เดนิทางถงึกรงุเฮลซงิก ิ(Helsinki) เมอืงหลวงแหง่ฟินแลนด ์(Finland) เพือ่เปลีย่นเครือ่ง 

16.25 น. ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่AY 1105 สูก่รงุวลินอีสุ (Vilnius) เมอืงหลวงแหง่ลทิัวเนยี (Lithuania) 

*** ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แตเ่มษายน  จะออกเดนิทางเวลา 16.15 น.และไปถงึวลินอิุส

เวลา 17.30 น.*** 

*** ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทาง 23 พ.ค. จะออกเดนิทางเวลา 16.15 น. และไปถงึวลินอิุสเวลา 

18.00 น. *** 

18.05 น. เดนิทางถงึกรุงวลินอิุส (Vilnius) เมอืงหลวงแห่งลทิัวเนีย น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั่วโมงในวันที่ 31 มนีาคม 

2563)   

ทีพ่กั เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN VILNIUS  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 วลินอิสุ – ทราไค – เคานสั (ลทิวัเนยี) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชมกรงุวลินอิสุ (Vilnius) ตัง้อยูท่า่มกลางแมน่ ้าเนรสิ และแมน่ ้าวลิเนเล ทีโ่อบลอ้มดว้ยขนุเขาที่

มตีน้ไมน้านาพันธุ ์จงึไดข้ึน้ชือ่ว่างามสดุแห่งลทิัวเนีย ไดรั้บการยกยอ่งจากยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 

ค.ศ. 1994  น าท่านชมเขตเมอืงเกา่ (Vilnius old town) ซึง่ถอืว่าเป็นเขตเมอืงเกา่ทีส่ดุแห่งยโุรปกลาง 

ตัง้แตค่รัง้ ศตวรรษที ่15-16 รวมทัง้ Gate of Dawn หรอืก าแพงเมอืงเกา่ ประตเูมอืง 1 ใน 10 ประตูเมอืง

ของเมอืงทีย่งัหลงเหลอือยู ่
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

         บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงทราไค (Trakai) เพื่อเขา้ชมปราสาททราไค (Trakai Island 

Castle) เป็นปราสาทหนิทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่14 ตัง้อยูบ่นเกาะในทะเลสาบเกรฟ(Lake Galvė) โดย 

ดยคุวเีตาตาส (Duke of  Kęstutis) เจา้ผูค้รองแควน้ทราไกในสมยัอดตี ตัวปราสาทจะตัง้อยูบ่นเกาะ ทา่น

สามารถขา้มสูต่ัวปราสาทโดยเดนิขา้มสะพานทีเ่ชือ่มตดิต่อกันระหว่างชายฝ่ังกับตัวปราสาท พรอ้มทัง้ชม

ความงดงามของทะเลสาบเกรฟทีส่วยงามไม่แพท้ีใ่ด จากนัน้นาท่านเดนิทางสู่เมอืงเคานัส (Kaunas) 

อดตีเมอืงหลวงชัว่คราวของประเทศลทิัวเนยี ในชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 ตัง้อยูต่รงทีบ่รรจบกันของแม่

นา้เนรสิ และแมน่า้เนมาน 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาพืน้เมอืง 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก PARK INN BY RADISSON KAUNAS หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่3 
เคานสั – ชวัเลย ์(ลทิวัเนยี) – ฟิลสร์นัดาเล (ลตัเวยี) – พระราชวงัรนุดาเล – รกิา  (เมอืงหลวง

แหง่ลตัเวยี) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมเมอืงเคานัส เมอืงทีม่ปีระชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศลทิัวเนีย รองจากวนิอิุส ซึง่ยัง

เป็นเมอืงทีง่ดงามอกีเมอืงหนึง่ของลทิัวเนีย ใหท้่านถ่ายภาพและชมอาคา ทีท่ าการศาลาว่าการ (City 

hall) และ ปราสาทเคานัส (Kaunas Castle) ปราสาทหนิทีส่รา้งขึน้มาตัง้แต่ศตวรรษที ่14 เพือ่ป้องการ

กนัการโจมทางดา้นศาสนา แรกเริม่อาคารปราสาทนีไ้ดรั้บการบนัทกึไว ้ในปี 1361 แตถ่กูทาลายดว้ยผูก้อ่

สงครามทางดา้นศาสนา และไดม้กีารกอ่สรา้งขึน้มาใหมอ่กีครัง้ในปี 1408 จากทีน่ี่สามารถชมทัศนียภาพ

อันงดงามของแม่นา้ทัง้สองสายทีม่าบรรจบกันทีเ่มอืงนี้คือแม่นา้เนรสิและแม่น ้าเนมานอกีดว้ย และชม 

Holy Cross Church ทีส่รา้งขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรมสมัยใหมแ่บบเรอแนสซองส ์และ วหิารเคานัส(Kaunas 

Cathedral) ทีม่กีารสรา้งแบบผสมผสานตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่15 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซวัเลย ์(Siauliai) เมอืงเกา่ทีเ่คยผ่านสงครามมาถงึ 7 ครัง้ และไดรั้บการบรูณะ

ซอ่มแซมจนกลับมาเป็นศูนยก์ลางทางวัฒนธรรมและอตุสาหกรรมอกีแห่งของลทิัวเนีย น าท่านชมสสุาน

ไมก้างเขน (Hill of Crosses) สสุานไมก้างเขนนับแสนชิน้ทีปั่จจุบันยังคงมคีนน ามาทิง้อยู่ เนื่องดว้ยเป็น

สถานทีแ่ห่งความเชือ่ของผูนั้บถอืศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ ทีม่มีาตัง้แต่ยุคสงคราม ใหท้่านได ้

ถ่ายรูปและชมววิโดยรอบ จากนั้นนาท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองฟิลส์รันดาเล (Pilsrundale) 

ประเทศลัตเวยี น าท่านเดนิทางเขา้ชมพระราชวังรุนดาเล (Rundale Palace) ทีพ่ านักของ ดยุค แห่ง 

คอรท์แลนด ์(Dukes of Courtland) ตัวพระราชวังออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีนทีอ่อกแบบ

พระราชวังเฮอร์มเิทจที่นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ท าใหพ้ระราชวังแห่งนี้มคีวามงดงามไม่แพท้ีใ่ดในยุโรป 

นอกจากนี้พระราชวังรุนดาเลยังไดรั้บยกย่องใหเ้ป็นสุดยอดของการออกแบบสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นการ

ประยุกต ์ของสองวัฒนธรรมระหว่างเยอรมันและรัสเซยีไดอ้ย่างลงตัวทีสุ่ดในทวปียุโรป จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงรกิา (Rica) เมอืงหลวงแหง่ลัตเวยี (Latvia)   

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก PARK INN BY RADISSON RIGA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 รกิา – ซกิลุดา้ (ลตัเวยี) – พารน์ ู(เอสโตเนยี) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  จากนัน้ชมเมอืงเกา่ชมรอ่งรอยของก าแพงเมอืงโบราณทีเ่คยโอบลอ้มเมอืงและป้อมดนิปืนทีย่ังคงอนุรักษ์

ไว ้ชมจัตรัุสโดม (Dome Square) อนัเป็นทีต่ัง้ของ Riga Dome Cathedral มหาวหิารประจ าเมอืงทีใ่หญ่

ทีสุ่ดในแถบบอลตกิและมอีอรแ์กน (Organ) ทีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก, ชมหอเก็บดนิปืน (The 

Powder Tower ) เคยเป็นหนึง่ใน 28 หอสังเกตการณ์ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของป้อมปราการเมอืง น าท่าน

ถ่ายรูปกับปราสาทรกิา (Riga Castle) สรา้งขึน้ในปี 1330 เพือ่เป็นทีอ่ยูข่อง Livonian Order เคยถูก

ท าลายไปในศตวรรษที ่15 โดยชาวเมอืงและไดรั้บการสรา้งขึน้ใหมโ่ดยชาวเมอืงเชน่กนั ปัจจุบันนอกจาก
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เป็นทีอ่ยู่ของประธานาธบิดขีองลัตเวยี ยังเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภัณฑด์ว้ย จากนัน้นาท่านเดนิทางสูเ่มอืงซิ

กลุดา้(Sigulda) เมอืงเล็กๆ ซึง่มปีระชากรไมถ่งึสองหมืน่คนและไมห่า่งไกลจากนครรกิา้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านเขา้ชมปราสาททูไรดา้ (Turaida Castle) สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1214 โดยอารค์บชิ็อปแห่งรกิา้ 

เป็นปราสาทกอ่อฐิแบบโกธคิ ซึง่ถกูสรา้งต่อเตมิและบรูณะมาหลายสมัยจนเป็นลักษณะของป้อมปราสาท

ทีส่วยงาม แตใ่นปี ค.ศ.1776 ปราสาทไดเ้สยีหายอยา่งหนักจากเหตุการณ์ไฟไหมแ้ละไมไ่ดรั้บการบรูณะ

จนกระทั่งในชว่งทศวรรษที ่1970 ไดรั้บการซอ่มแซมและเปิดเป็นพพิธิภณัฑใ์นทีส่ดุ น าทา่นเดนิทางเลาะ

รมิฝ่ังทะเลบอลตกิสูเ่มอืงพารนู์ (Parnu) ประเทศเอสโตเนีย (Estonia) เมอืงตากอากาศแสนสวยรมิฝ่ัง

ทะเลบอลตกิ ชมบา้นไม ้(Wooden House) สไตลอ์ารต์นูโว และแบบแอสโทเนียนดัง้เดมิทีม่เีอกลักษณ์

เฉพาะตัวจนกลายเป็นตน้แบบบา้นเรอืนทีน่ าไปสรา้งในสไตนบ์อลตกิ   

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก STRAND SPA CONFERENCE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 พารน์ ู– ทาลลนิน ์– เรอืเฟอรร์ีข่า้มฝั่งทะเลบอลตกิ – เฮลซงิก ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  เดนิทางต่อขึน้สูเ่มอืงทาลลนิท ์(Tallinn) เมอืงหลวง และเมอืงท่าทีส่ าคัญทีส่ดุของเอสโตเนีย  น า

ทา่นเขา้ชมเขตเมอืงเกา่ของทาลลนิน ์(Old Town Square) ทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นเมอืงแหง่ยคุกลางที่

สวยทีสุ่ดในยโุรปเหนือ  เดนิชม ย่านทูมเปีย (Toompea) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของปราสาททูมเปีย (Toompea 

Castle) ซึง่ปัจจุบันไดใ้ชเ้ป็นอาคารรัฐสภาและหน่วยงานราชการ, โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี ้

(Alexander Nevsky Cathedral) โบสถรั์สเซยีนออโธดอกซท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในเอสโทเนีย เป็นสถาปัตยกรรม

ทีส่วยงามมาก แลว้เดนิลัดเลาะแนวก าแพงเมอืงสู่จัตุรัสกลางเมอืงอันเป็นทีต่ัง้ของศาลากลางรายลอ้ม

ดว้ยอาคารทีต่า่งยคุสมยักนัตัง้แตศ่ตวรรษที ่15-17 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย แลว้น าคณะเดนิทางสูท่่าเรอืเฟอรร์ ีเพือ่เดนิทางขา้มทะเลบอลตกิ สู่เมอืงเฮลซงิก ิ(Helsinki) ประเทศ

ฟินแลนด ์เมอืงหลวงแสนสวยของฟินแลนด ์เจา้ของฉายา “ธดิาแห่งทะเลบอลตคิ” ชมความงามทวิทัศน์

ของทัง้ 2 ฝ่ัง และเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษีบนเรอื (ประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SCANDIC HELSINKI  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่6 เฮลซงิก ิ– Rock Church – สนามบนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านสูใ่จกลางนครเฮลซงิก ิ(Helsinki) จากนัน้พาชมจัตุรัสรัฐสภา (Senate Square) ซึง่เป็นทีต่ัง้
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ของอนุสาวรยีพ์ระเจา้อเล็กซานเดอรแ์ละมหาวหิารใหญ่นกิายรูเธอรัน อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ที่

ระลกึตามอัธยาศัย ชมมหาวหิารอุสเพนสเกข้องศาสนาครสิตน์ิกายออโธดอกซ ์ที่งดงามดว้ยลักษณะ

สถาปัตยกรรมแบบรัสเซยี แลว้น าเขา้ชม Rock Church โบสถซ์ ึง่ออกแบบโดยสองพีน่อ้งตัวโมและตโิม 

ในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถแ์บบรูเธอรันทีส่รา้งอยูภ่ายในหนิขนาดใหญ่มกีารตกแต่งแบบทันสมัย พรอ้ม

ระบบเสยีงทีด่ ี

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเฮลซงิก ิ

16.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบนิฟินน์แอร์ เที่ยวบนิที่ AY141 บนิตรงจากเฮลซงิกปิระเทศฟินแลนด์ สู่

กรงุเทพฯ   

*** ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต ่เมษายน จะออกเดนิทางเวลา 17.30 น.และไปถงึกรุงเทพ

เวลา 07.15 น.*** 

วนัที ่7 กรงุเทพ 

07.25น. เดนิทางถงึกรงุเทพโดยสวัสดภิาพ 

 

ราคาแนะน าเพยีง  

GREATEST BALTIC 

ลทิวัเนยี ลตัเวยี เอสโตเนยี ฟินแลนด ์

7 วนั 5 คนื โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์(AY)  

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี  

(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

วนัที ่3-9 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.-   28,600.- 6,900.- 

วนัที ่13-19 เม.ย. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 29,200 6,900.- 

วนัที ่6-12 พ.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 27,350  6,900.- 

วนัที ่23-29 พ.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 27,350 6,900.- 

วนัที ่12-18 ม.ิย. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 27,350 6,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
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เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1.     ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 21,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1  ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 
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2. ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่ ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่า

น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ช ิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ผูย้ ื่นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (14 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (21 ยโูร) 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

1. การพจิารณาวีซา่เป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที่ดแีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าที่

คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ใน

เลม่ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่

สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ 

สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ

อ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง หักคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 11,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 21,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอื

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้ง

คู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกันและ

บางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 
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2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัตและไม่

มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด 

และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 % ของ

พืน้ทีร่ปูถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  คอนแทค

เลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ัง้ 2 ขา้ง, หา้มตกแตง่รปู, รปู

ไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

แนะน าใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จ านวน 4 รปูนะคะ เพือ่ความ

ถกูตอ้ง 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน    (ขอเป็น

ภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุม่

เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยูเ่ป็น

ภาษาองักฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 

1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนายอ้นหลัง 6 

เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 

วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ์  

4.2  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

4.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ และขอส าเนาหนา้พาสปอรต์หรอืบตัร

ประชาชนของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหด้ว้ย 

4.2.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบญัชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนือ่งดว้ยนะคะ) 

แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวนันัดสมัภาษณ์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บตัรประชาชน 



Page 12 of 16 

 

 

 

-สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้ม

กบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย** 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอ

เพิม่เตมิ 

 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 

 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 
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7. สญัชาตปัิจจบุนั ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)           แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตวั นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/

ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 

12. อาชพีปัจจบุนั........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบนัศกึษา 

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

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่......................................ถงึวันที.่...................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 
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      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ               อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ  

   

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและระกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืซือ้ป หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


