
 

 

รหัสทัวร  1900417 
ทัวรลิทัวเนีย ลัตเวียเอสโตเนีย ฟนแลนด 7 วัน 5 คืน (AY) 
ชมเมืองเฮลซิงก ิ เมืองวิลนิอุส  เมืองหลวงแหงลิทัวเนีย  เมืองริกา   
เมืองหลวงแหงลัตเวีย และเมืองทาลินน เมืองหลวงแหงเอสโตเนีย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ (ฟนแลนด) - วิลนิอุส (ลทิัวเนีย)   
06.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 4 

เคานเตอร G สายการบินฟนนแอร โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

08.55 น. 
ออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟนนแอร เที่ยวบินที่ AY 142 (สําหรับพี
เรียด 20-26 มี.ค.62 จะออกเดินทางเวลา 09.05 น.และถึงเฮลซิงกิเวลา 15.00 
น.) 

15.15 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซงิกิ (Helsinki) เมอืงหลวงแหงฟนแลนด (Finland) เพือ่เปล่ียน
เคร่ือง 

16.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ AY 1105 สูกรุงวลินีอุส (Vilnius) เมอืงหลวงแหง
ลิทัวเนีย (Lithuania) 

17.35 น. 
เดินทางถึงกรุงวิลนิอุส (Vilnius) เมืองหลวงแหงลิทวัเนีย นําทานผานพธิีการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช๋ัวโมง และจะ
เปล่ียนเปน 5 ช๋ัวโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562)  (สําหรับพีเรียด 20-26 มี.ค.62 
จะเดินทางถงึกรุงวิลนิอุสเวลา 18.00 น.) 

ที่พัก   เขาสูทีพ่ัก โรงแรม CONGRESS  หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 2 วิลนิอุส – ทราไค – เคานัส (ลิทวัเนีย) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานชมกรุงวิลนิอุส (Vilnius) ต้ังอยูทามกลางแมน้ําเนริส และแมน้ําวิลเนเล ที่

โอบลอมดวยขุนเขาทีม่ีตนไมนานาพันธุ จึงไดขึ้นช่ือวางามสุดแหงลิทัวเนีย ไดรับการ
ยกยองจากยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 1994  นําทานชมเขตเมืองเกา 
(Vilnius old town) ซึ่งถือวาเปนเขตเมืองเกาที่สุดแหงยุโรปกลาง ต้ังแตคร้ัง 
ศตวรรษที่ 15-16 รวมทั้ง Gate of Dawn หรือกําแพงเมืองเกา ประตูเมือง 1 ใน 
10 ประตูเมืองของเมืองที่ยังหลงเหลืออยู 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 



 

 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองทราไก (Trakai) เพื่อเขาชมปราสาททราไก (Trakai 
Island Castle) เปนปราสาทหินที่สรางขึ้นในศตวรรษที่ 14 ต้ังอยูบนเกาะใน
ทะเลสาบเกรฟ(Lake Galvė) โดย ดยุควีเตาตาส (Duke of  Kęstutis) เจาผู
ครองแควนทราไกในสมัยอดีต ตัวปราสาทจะตั้งอยูบนเกาะ ทานสามารถขามสูตัว
ปราสาทโดยเดินขามสะพานที่เช่ือมติดตอกันระหวางชายฝم�งกับตัวปราสาท พรอมทั้ง
ชมความงดงามของทะเลสาบเกรฟที่สวยงามไมแพที่ใด จากน้ันนาทานเดินทางสู
เมืองเคานัส (Kaunas) อดีตเมืองหลวงช่ัวคราวของประเทศลิทัวเนีย ในชวงตน
คริสตศตวรรษที่ 20 ต้ังอยูตรงที่บรรจบกันของแมนาเนริส และแมนาเนมาน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก KAUNAS หรือเทยีบเทา   

 
วันที่ 3 เคานัส – ชัวเลย (ลิทัวเนีย) – ฟลสรันดาเล (ลัตเวีย) – พระราชวังรุนดาเล – ริกา  

(เมืองหลวงแหงลตัเวีย) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมเมืองเคานัส เมืองที่มีประชากรมากเปนอันดับสองของประเทศลิทัวเนีย 

รองจากวินิอุส ซึ่งยังเปนเมืองทีง่ดงามอีกเมืองหน่ึงของลิทัวเนีย ใหทานถายภาพและ
ชมอาคา ที่ทํ าการศาลาวาการ (City hall) และ ปราสาทเคานัส (Kaunas 
Castle) ปราสาทหินที่สรางขึ้นมาต้ังแตศตวรรษที่ 14 เพื่อป�องการกันการโจม
ทางดานศาสนา แรกเร่ิมอาคารปราสาทน้ีไดรับการบันทึกไว ในป 1361 แตถูกทา
ลายดวยผูกอสงครามทางดานศาสนา และไดมีการกอสรางขึ้นมาใหมอีกคร้ังในป 
1408 จากที่น่ีสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของแมนาทั้งสองสายที่มาบรรจบกัน
ที่เมืองน้ีคือแมนาเนริสและแมน้ําเนมานอีกดวย และชม Holy Cross Church ที่
สรางขึ้นดวยสถาปตยกรรมสมัยใหมแบบเรอแนสซองส และ วิหารเคานัส(Kaunas 
Cathedral) ที่มีการสรางแบบผสมผสานต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 15 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู เมืองซัวเลย (Siauliai) เมืองเกาที่เคยผานสงครามมาถึง 7 คร้ัง 
และได รับการบูรณะซอมแซมจนกลับมาเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมและ
อุตสาหกรรมอีกแหงของลิทัวเนีย นําทานชมสุสานไมกางเขน (Hill of Crosses)  
สุสานไมกางเขนนับแสนช้ินที่ปจจุบันยังคงมีคนนํามาทิ้งอยู  เน่ืองดวยเปนสถานที่
แหงความเช่ือของผูนับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก ที่มีมาต้ังแตยุคสงคราม 
ใหทานไดถายรูปและชมวิวโดยรอบ จากน้ันนาทานเดินทางขามพรมแดนสู เมือง
ฟลสรันดาเล (Pilsrundale) ประเทศลัตเวีย นําทานเดินทางเขาชมพระราชวังรุน



 

 

 
 
 

ดาเล (Rundale Palace) ที่พํ านักของ ดยคุ แหง คอรทแลนด  (Dukes of 
Courtland) ตัวพระราชวังออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนที่ออกแบบ
พระราชวังเฮอรมิเทจที่นครเซนตปเตอรสเบิรกทําใหพระราชวังแหงน้ีมีความงดงาม
ไมแพที่ใดในยุโรป นอกจากน้ีพระราชวังรุนดาเลยังไดรับยกยองใหเปนสุดยอดของ
การออกแบบสถาปตยกรรมที่เปนการประยุกต ของสองวัฒนธรรมระหวางเยอรมัน
และรัสเซียไดอยางลงตวัทีสุ่ดในทวีปยุโรป จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองริกา (Rica) 
เมืองหลวงแหงลัตเวีย (Latvia)   

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก BELLEVUE PARK หรือเทียบเทา   

 
วันที่ 4 ริกา – ซกิุลดา (ลตัเวีย) – พารนู (เอสโตเนีย) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันชมเมืองเกาชมรองรอยของกําแพงเมืองโบราณที่เคยโอบลอมเมืองและป�อม

ดินปนที่ยังคงอนุรักษไว ชมจัตุรัสโดม (Dome Square) อันเปนที่ต้ังของ Riga 
Dome Cathedral มหาวิหารประจําเมืองที่ ใหญที่สุดในแถบบอลติกและมี
ออรแกน (Organ) ที่ใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลก, ชมหอเก็บดินปน (The Powder 
Tower ) เคยเปนหน่ึงใน 28 หอสังเกตการณ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของป�อมปราการ
เมือง นําทานถายรูปกับปราสาทริกา (Riga Castle) สรางขึ้นในป 1330 เพื่อเปน
ที่อยูของ Livonian Order เคยถูกทําลายไปในศตวรรษที่ 15 โดยชาวเมืองและ
ได รับการสรางขึ้นใหม โดยชาวเมืองเชนกัน ปจจุบันนอกจากเปนที่อยูของ
ประธานาธิบดีของลัทเวีย ยังเปนที่ต้ังของพิพิธภัณฑดวย จากน้ันนาทานเดินทางสู
เมืองซิกุลดา(Sigulda) เมืองเล็กๆ ซึ่งมีประชากรไมถึงสองหมื่นคนและไมหางไกล
จากนครริกา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเขาชมปราสาททไูรดา (Turaida Castle) สรางขึ้นในปค.ศ.1214 โดยอารค

บิช็อปแหงริกา เปนปราสาทกออิฐแบบโกธิค ซึ่งถูกสรางตอเติมและบูรณะมาหลาย
สมัยจนเปนลักษณะของป�อมปราสาทที่สวยงาม แตในป ค.ศ.1776 ปราสาทได
เสียหายอยางหนักจากเหตุการณไฟไหมและไมไดรับการบูรณะจนกระทั่งในชวง
ทศวรรษที่ 1970 ไดรับการซอมแซมและเปดเปนพิพิธภัณฑในที่สุด นําทานเดินทาง
เลาะริมฝم�งทะเลบอลติคสูเมืองพารนู (Parnu) ประเทศเอสโตเนีย (Estonia) เมือง
ตากอากาศแสนสวยริมฝم�งทะเลบอลติค ชมบานไม (Wooden House) สไตล
อารตนูโว และแบบแอสโทเนียนด้ังเดิมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวจนกลายเปนตนแบบ



 

 

บานเรือนที่นําไปสรางในสไตนบอลติค   
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก PARNU HOTEL หรือเทียบเทา   

 
วันที่ 5 พารนู – ทาลลินน – เรือเฟอรร่ีขามฝم�งทะเลบอลติค – เฮลซิงกิ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางตอขึ้นสูเมืองทาลลินท (Tallinn) เมืองหลวง และเมืองทาที่สําคัญที่สุดของ

เอสโตเนีย  นําทานเขาชมเขตเมอืงเกาของทาลลินน (Old Town Square) ที่ไดรับ
การยกยองวาเปนเมืองแหงยุคกลางที่สวยที่สุดในยุโรปเหนือ  เดินชม ยานทูมเปย 
(Toompea) ซึ่งเปนที่ต้ังของปราสาททูมเปย (Toompea Castle) ซึ่งปจจุบันได
ใช เปนอาคารรัฐสภาและหนวยงานราชการ, โบสถอเล็กซานเดอร เนฟสกี้  
(Alexander Nevsky Cathedral) โบสถรัสเซียนออรโธดอกซที่ใหญที่สุดใน
เอสโทเนีย เปนสถาปตยกรรมที่สวยงามมาก แลวเดินลัดเลาะแนวกําแพงเมืองสู
จตุรัสกลางเมืองอันเปนที่ต้ังของศาลากลางรายลอมดวยอาคารที่ตางยุคสมัยกัน
ต้ังแตศตวรรษที ่15-17 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย แลวนําคณะเดินทางสูทาเรือเฟอรรี เพื่อเดินทางขามทะเลบอลติก สูเมืองเฮลซิงกิ 

(Helsinki) ประเทศฟนแลนด เมอืงหลวงแสนสวยของฟนแลนด เจาของฉายา 
“ธิดาแหงทะเลบอลติค” ชมความงามทวิทศันของทั้ง 2 ฝم�ง และเลือกซือ้สินคาปลอด
ภาษีบนเรือ (ประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก CLARION HOTEL  หรือเทียบเทา   

 
วันที่ 6 เฮลซิงกิ – Rock Church – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสูใจกลางนครเฮลซิงกิ (Helsinki) จากน้ันพาชมจัตุรัสรัฐสภา (Senate 

Square) ซึ่งเปนที่ต้ังของอนุสาวรียพระเจาอเล็กซานเดอรและมหาวิหารใหญนิกาย
รูเธอรัน อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึกตามอัธยาศัย ชมมหาวิหารอุสเพนสเก
ของศาสนาคริสตนิกายออรธอ ดอกซ ที่งดงามดวยลักษณะสถาปตยกรรมแบบ
รัสเซีย แลวนําเขาชม Rock Church โบสถซึ่งออกแบบโดยสองพี่นองตัวโมและติ
โม ในป ค.ศ. 1969 เปนโบสถแบบรูเธอรันที่สรางอยูภายในหินขนาดใหญมีการ
ตกแตงแบบทันสมัย พรอมระบบเสียงที่ดี 



 

 

13.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินเฮลซิงกิ 
17.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินฟนนแอร เที่ยวบินที่ AY141 บินตรงจากเฮลซงิกิ

ประเทศฟนแลนด สูกรุงเทพฯ  (สําหรับพีเรียด 20-26 มี.ค.62 จะออกเดินทาง
เวลา 16.50 น.และถงึกรุงเทพเวลา 07.25 น.) 
 

วันที่ 7 กรุงเทพฯ 
07.15 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ทานละ 

20 มี.ค. -26 มี.ค. 62 63,900.- 63,900.- 63,900.- 63,900.- 30,500.- 6,900.- 
6-12 พ.ค.62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 59,900.- 30,500.- 7,500.- 

20-26 พ.ค. 62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 59,900.- 30,500.- 7,500.- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมือ่ไดรับเงินมดัจําแลว
เทาน้ัน 
2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจอง
คิวยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติ
ยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมติั 
3.เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4.หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวดั) ใหทานติดตอ
เจาหนาที ่กอนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 



 

 

5.การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมกีารเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยืน่วีซาไมเหมอืนกัน ทั้งแบบ
หมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอน
การจองไดจากทางเจาหนาที ่
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มโีรค

ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมีความจาํเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมกบัทางบริษัทได **  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน,  
คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมคีาทีสู่ญ
หายในระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมนี (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปน
จํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (14 ยูโร) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (21 ยูโร) 

 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลอื 

ทางบริษัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมติัวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง

จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 

ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต
ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการ
พิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณา
เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 



 

 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ 
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผู อ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน 



 

 

คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินแลว)   คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม
คืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) 
หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน แตอาจจะ
ไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองทีม่ี
ขนาดกะทัดรัต  
     และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหอง
อาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  

*** ยื่นวีซาเด่ียวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี *** 
ใชเวลาทาํการอนุมติัวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7 วัน  

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  
และระหวางรอผลการอนุมัตวิีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 

 
**ลูกคากรุณาอยายดึตดิกับการยืน่ขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมกีารเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเร่ือย ๆ** 
                                                                                                              



 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยืน่ขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวม
ไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 น้ิว ใบหนา 

90 % ของพื้นที่รูปถาย จํานวน 2 ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หาม
สวมแวนตา  คอนแทคเลนส หรือเคร่ืองประดับ , เปดผมใหเห็นหู
ทั้ง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไมเลอะหมกึ ไมมรีอยแมก็, ถาย
จากรานถายรูปเทาน้ัน 
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพื่อความถูกตอง 
 

3. หลักฐานการทํางาน  
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทาํงาน    (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น)  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการ
หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กาํลงั
ศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทตูไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปน
ชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบาํนาญมาดวย 
 
 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทัว่ไป สวนตัวของผูเดินทาง ถาย
สําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทาํรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรอืถอน กอน 
แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอ่ืนในคณะ  ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย 
(BANK  GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุช่ือเจาของบัญชี และบุคคล
ที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดช่ือ-สกุลใหตรง
ตามหนาพาสปอรต 

5. หากมกีารตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสาํเนามาทัง้ 2 เลม 
6. หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลกูคามกีารแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสดุ (เดือน

ตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับ
ยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสมัภาษณ 
 

**สถานทตูไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

 
7. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 

-ทะเบียนบาน 
-บัตรประชาชน 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
-ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) 

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยนิยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสงักดั พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 



 

 

-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 
**กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวี

ซา พรอมกับเดินทางมาสมัภาษณดวยกันกับบุตรที่สถานทูตดวย** 
 
 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เติมไดทกุเวลา  
หากทางสถานทตูแจงขอเพิ่มเติม 

 
แบบฟอรมสําหรบักรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง  
เน่ืองจากจะมผีลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………………………………………. 
7. สัญชาติปจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน…………………………… 
8. เพศ  ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ    โสด           แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                  หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมี
อํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 
11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 

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

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ..................................................... 



 

 

12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ทีอ่ยู

ของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
            ไมเคย 
     เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่.......................................ถึงวันที่....................................... 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                ไมเคย           เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)............................................. 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ .............................................. 

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…. 
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 
 

 


