
 

 

รหัสทัวร B2B1902354 
ทัวรยุโรป GREATEST BALTIC ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย 
ฟนแลนด 7 วัน 5 คืน (AY) 
เฮลซิงกิ | วิลนิอุส | ทราไค | พระราชวังรุนดาเล | ริกา | ทาลลินน | เคานัส 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – วิลนิอุส  
06.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 4 
เคานเตอร G สายการบินฟนนแอร โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

08.55 น. ออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟนนแอร เที่ยวบินที่ AY 142  
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางต้ังแต  7 พ.ย. จะออกเดินทางเวลา 09.05 น.และไป
ถึงเฮลซิงกิเวลา 15.00 น.*** 

15.15 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) เมืองหลวงแหงฟนแลนด (Finland) เพ่ือเปล่ียน
เคร่ือง 

16.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินท่ี AY 1105 สูกรุงวิลนีอุส (Vilnius) เมืองหลวงแหง
ลิทัวเนีย (Lithuania) 
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางต้ังแต  7 พ.ย. จะออกเดินทางเวลา 16.25 น.และไป
ถึงวิลนิอุสเวลา 18.05 น.*** 

17.35 น. เดินทางถึงกรุงวิลนิอุส (Vilnius) เมืองหลวงแหงลิทัวเนีย นําทานผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 6 ช๋ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 5 
ช๋ัวโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562)   

ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม CONGRESS  หรือเทียบเทา 
วันท่ี 2 วิลนิอุส – ทราไค – เคานัส (ลิทัวเนีย) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชมกรุงวิลนิอุส (Vilnius) ต้ังอยูทามกลางแมน้ําเนริส และแมน้ําวิลเนเล ท่ีโอบ

ลอมดวยขุนเขาที่มีตนไมนานาพันธุ จึงไดข้ึนช่ือวางามสุดแหงลิทัวเนีย ไดรับการยก
ยองจากยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 1994  นําทานชมเขตเมืองเกา (Vilnius 
old town) ซ่ึงถือวาเปนเขตเมืองเกาท่ีสุดแหงยุโรปกลาง ต้ังแตคร้ัง ศตวรรษท่ี 15-
16 รวมทั้ง Gate of Dawn หรือกําแพงเมืองเกา ประตูเมือง 1 ใน 10 ประตูเมือง
ของเมืองท่ียังหลงเหลืออยู 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
         
บาย 

จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองทราไค (Trakai) เพ่ือเขาชมปราสาททราไค (Trakai 
Island Castle) เปนปราสาทหินที่สรางข้ึนในศตวรรษที่ 14 ต้ังอยูบนเกาะใน
ทะเลสาบเกรฟ(Lake Galvė) โดย ดยุควีเตาตาส (Duke of  Kęstutis) เจาผูครอง
แควนทราไกในสมัยอดีต ตัวปราสาทจะต้ังอยูบนเกาะ ทานสามารถขามสูตัวปราสาท
โดยเดินขามสะพานที่เช่ือมติดตอกันระหวางชายฝم�งกับตัวปราสาท พรอมทั้งชมความ
งดงามของทะเลสาบเกรฟท่ีสวยงามไมแพที่ใด จากน้ันนาทานเดินทางสูเมืองเคานัส 
(Kaunas) อดีตเมืองหลวงช่ัวคราวของประเทศลิทัวเนีย ในชวงตนคริสตศตวรรษท่ี 
20 ต้ังอยูตรงที่บรรจบกันของแมนาเนริส และแมนาเนมาน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาพ้ืนเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก KAUNAS หรือเทียบเทา  
วันท่ี 3 เคานัส – ชัวเลย (ลิทัวเนีย) – ฟลสรันดาเล (ลัตเวีย) – พระราชวังรุนดาเล – ริกา  

(เมืองหลวงแหงลัตเวีย) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมเมืองเคานัส เมืองท่ีมีประชากรมากเปนอันดับสองของประเทศลิทัวเนีย รอง

จากวินิอุส ซ่ึงยังเปนเมืองที่งดงามอีกเมืองหน่ึงของลิทัวเนีย ใหทานถายภาพและชมอา
คา ท่ีทําการศาลาวาการ (City hall) และ ปราสาทเคานัส (Kaunas Castle) 
ปราสาทหินที่สรางข้ึนมาต้ังแตศตวรรษที่ 14 เพ่ือป�องการกันการโจมทางดานศาสนา 



 

 

แรกเร่ิมอาคารปราสาทน้ีไดรับการบันทึกไว ในป 1361 แตถูกทาลายดวยผูกอ
สงครามทางดานศาสนา และไดมีการกอสรางข้ึนมาใหมอีกคร้ังในป 1408 จากที่น่ี
สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของแมนาทั้งสองสายที่มาบรรจบกันท่ีเมืองน้ีคือแม
นาเนริสและแมน้ําเนมานอีกดวย และชม Holy Cross Church ที่สรางข้ึนดวย
สถาปตยกรรมสมัยใหมแบบเรอแนสซองส และ วิหารเคานัส(Kaunas Cathedral) 
ท่ีมีการสรางแบบผสมผสานต้ังแตสมัยศตวรรษท่ี 15 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองซัวเลย (Siauliai) เมืองเกาที่เคยผานสงครามมาถึง 7 คร้ัง 

และไดรับการบูรณะซอมแซมจนกลับมาเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม
อีกแหงของลิทัวเนีย นําทานชมสุสานไมกางเขน (Hill of Crosses)  สุสานไม
กางเขนนับแสนช้ินท่ีปจจุบันยังคงมีคนนํามาท้ิงอยู  เน่ืองดวยเปนสถานที่แหงความ
เช่ือของผูนับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก ท่ีมีมาต้ังแตยุคสงคราม ใหทานได
ถายรูปและชมวิวโดยรอบ จากน้ันนาทานเดินทางขามพรมแดนสู เมืองฟลสรันดาเล 
(Pilsrundale) ประเทศลัตเวีย นําทานเดินทางเขาชมพระราชวังรุนดาเล (Rundale 
Palace) ที่พํานักของ ดยคุ แหง คอรทแลนด (Dukes of Courtland) ตัว
พระราชวังออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนที่ออกแบบพระราชวังเฮอรมิเทจที่นคร
เซนตปเตอรสเบิรกทําใหพระราชวังแหงน้ีมีความงดงามไมแพท่ีใดในยุโรป นอกจากน้ี
พระราชวังรุนดาเลยังไดรับยกยองใหเปนสุดยอดของการออกแบบสถาปตยกรรมท่ี
เปนการประยุกต ของสองวัฒนธรรมระหวางเยอรมันและรัสเซียไดอยางลงตัวท่ีสุดใน
ทวีปยุโรป จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองริกา (Rica) เมืองหลวงแหงลัตเวีย (Latvia)   



 

 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BELLEVUE PARK หรือเทียบเทา 
วันท่ี 4 ริกา – ซิกุลดา (ลัตเวีย) – พารนู (เอสโตเนีย) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  จากน้ันชมเมืองเกาชมรองรอยของกําแพงเมืองโบราณที่เคยโอบลอมเมืองและป�อม

ดินปนท่ียังคงอนุรักษไว ชมจัตุรัสโดม (Dome Square) อันเปนที่ต้ังของ Riga 
Dome Cathedral มหาวิหารประจําเมืองที่ใหญที่สุดในแถบบอลติกและมีออรแกน 
(Organ) ที่ใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลก, ชมหอเก็บดินปน (The Powder Tower ) 
เคยเปนหน่ึงใน 28 หอสังเกตการณ ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของป�อมปราการเมือง นําทาน
ถายรูปกับปราสาทริกา (Riga Castle) สรางข้ึนในป 1330 เพ่ือเปนที่อยูของ 
Livonian Order เคยถูกทําลายไปในศตวรรษที่ 15 โดยชาวเมืองและไดรับการสราง
ข้ึนใหมโดยชาวเมืองเชนกัน ปจจุบันนอกจากเปนที่อยูของประธานาธิบดีของลัทเวีย 
ยังเปนท่ีต้ังของพิพิธภัณฑดวย จากน้ันนาทานเดินทางสูเมืองซิกุลดา(Sigulda) เมือง
เล็กๆ ซึ่งมีประชากรไมถึงสองหม่ืนคนและไมหางไกลจากนครริกา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเขาชมปราสาททูไรดา (Turaida Castle) สรางข้ึนในปค.ศ.1214 โดยอารค

บิช็อปแหงริกา เปนปราสาทกออิฐแบบโกธิค ซ่ึงถูกสรางตอเติมและบูรณะมาหลาย



 

 

สมัยจนเปนลักษณะของป�อมปราสาทที่สวยงาม แตในป ค.ศ.1776 ปราสาทได
เสียหายอยางหนักจากเหตุการณไฟไหมและไมไดรับการบูรณะจนกระทั่งในชวง
ทศวรรษที่ 1970 ไดรับการซอมแซมและเปดเปนพิพิธภัณฑในที่สุด นําทานเดินทาง
เลาะริมฝم�งทะเลบอลติคสูเมืองพารนู (Parnu) ประเทศเอสโตเนีย (Estonia) เมือง
ตากอากาศแสนสวยริมฝم�งทะเลบอลติค ชมบานไม (Wooden House) สไตลอารตนู
โว และแบบแอสโทเนียนด้ังเดิมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวจนกลายเปนตนแบบบานเรือน
ท่ีนําไปสรางในสไตนบอลติค   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PARNU HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ี 5 พารนู – ทาลลินน – เรือเฟอรร่ีขามฝم�งทะเลบอลติค – เฮลซิงกิ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  เดินทางตอข้ึนสูเมืองทาลลินท (Tallinn) เมืองหลวง และเมืองทาท่ีสําคัญที่สุดของ

เอสโตเนีย  นําทานเขาชมเขตเมืองเกาของทาลลินน (Old Town Square) ท่ีไดรับ
การยกยองวาเปนเมืองแหงยุคกลางท่ีสวยท่ีสุดในยุโรปเหนือ  เดินชม ยานทูมเปย 
(Toompea) ซ่ึงเปนท่ีต้ังของปราสาททูมเปย (Toompea Castle) ซ่ึงปจจุบันไดใช
เปนอาคารรัฐสภาและหนวยงานราชการ, โบสถอเล็กซานเดอร เนฟสก้ี (Alexander 
Nevsky Cathedral) โบสถรัสเซียนออรโธดอกซท่ีใหญที่สุดในเอสโทเนีย เปน
สถาปตยกรรมท่ีสวยงามมาก แลวเดินลัดเลาะแนวกําแพงเมืองสูจตุรัสกลางเมืองอัน
เปนท่ีต้ังของศาลากลางรายลอมดวยอาคารที่ตางยุคสมัยกันต้ังแตศตวรรษท่ี 15-17 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย แลวนําคณะเดินทางสูทาเรือเฟอรรี เพ่ือเดินทางขามทะเลบอลติก สูเมืองเฮลซิงกิ 

(Helsinki) ประเทศฟนแลนด เมืองหลวงแสนสวยของฟนแลนด เจาของฉายา “ธิดา
แหงทะเลบอลติค” ชมความงามทิวทัศนของท้ัง 2 ฝم�ง และเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี
บนเรือ (ประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CLARION HOTEL  หรือเทียบเทา 
วันท่ี 6 เฮลซิงกิ – Rock Church – สนามบิน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสูใจกลางนครเฮลซิงกิ (Helsinki) จากน้ันพาชมจัตุรัสรัฐสภา (Senate 

Square) ซ่ึงเปนที่ต้ังของอนุสาวรียพระเจาอเล็กซานเดอรและมหาวิหารใหญนิกายรู
เธอรัน อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกตามอัธยาศัย ชมมหาวิหารอุสเพนสเก



 

 

ของศาสนาคริสตนิกายออรธอ ดอกซ ท่ีงดงามดวยลักษณะสถาปตยกรรมแบบรัสเซีย 
แลวนําเขาชม Rock Church โบสถซ่ึงออกแบบโดยสองพ่ีนองตัวโมและติโม ในป 
ค.ศ. 1969 เปนโบสถแบบรูเธอรันท่ีสรางอยูภายในหินขนาดใหญมีการตกแตงแบบ
ทันสมัย พรอมระบบเสียงที่ดี 

 นําทานเดินทางสูสนามบินเฮลซิงกิ 
17.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินฟนนแอร เท่ียวบินท่ี AY141 บินตรงจากเฮลซิงกิประเทศ

ฟนแลนด สูกรุงเทพฯ   
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางต้ังแต  7 พ.ย. จะออกเดินทางเวลา 16.50 น.และไป
ถึงกรุงเทพเวลา 07.25 น.*** 

วันท่ี 7 กรุงเทพ 
07.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

วันที ่12-18 ก.ย. 
62 51,900.- 51,900.- 51,900.- 26,900.- 6,900.- 
วันที่ 18-24 
ต.ค. 62 53,900.- 53,900.- 53,900.- 28,900.- 6,900.- 
วันที่ 7-13 พ.ย. 
62 51,900.- 51,900.- 51,900.- 27,900.- 6,900.- 
วันที่ 19-25 
พ.ย. 62 51,900.- 51,900.- 51,900.- 27,900.- 6,900.- 
วันที่ 4-10 ธ.ค. 
62 53,900.- 53,900.- 53,900.- 27,900.- 6,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไขการใหบริการ  



 

 

1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัด
จําแลวเทาน้ัน 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ
จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเทีย่วตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม) 



 

 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมนี (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันย่ืน 

เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถ่ิน  (14 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 ยูโร) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 



 

 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง 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 เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  
*** ย่ืนวีซาเด่ียวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี *** 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  
และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี 
เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ
ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ
หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  
 

***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 
หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท ี�ของทางบรษิทัใหท้ราบ
ทนัท ีเพราะการยื�นขอวซี่าจะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ 
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผู ้
เดนิทางที�ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รูปถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิ�ว ใบหนา้ 90 % 
ของพื�นที�รปูถา่ย จํานวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  
คอนแทคเลนส ์หรอืเครื�องประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ั�ง 2 ขา้ง, หา้ม
ตกแตง่รูป, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถ่ายจากรา้นถา่ยรปูเทา่นั�น 
แนะนําใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ 
เพื�อความถกูตอ้ง 
 

3. หลกัฐานการทาํงาน  
- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางาน    

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 
ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น)  
- เจา้ของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที�มีชื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ
หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สัญญา
เชา่ที� โฉนดที�ดนิ เป็นตนั 
- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัที�กําลังศกึษา
อยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นั�น (สถานทตูไมร่ับเอกสารที�เป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ
ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยื�นวซีา่) 

- กรณีที�เกษยีณอายุจากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 
 

4. หลกัฐานการเงนิ  
4.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั�วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา
ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ
ยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 วัน กอ่นวนันัดสมัภาษณ์  
4.2  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  
4.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ และขอสําเนาหนา้พาสปอรต์หรอื
บตัรประชาชนของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหด้ว้ย 
4.2.2ถา่ยสําเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืนของบคุคลที�ออกคา่ใชจ้า่ย 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเล่มเก่า กรณุาถา่ยสําเนามาทั �ง 2 เลม่ 
6. หากในสําเนาบัญชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื�องดว้ย

นะคะ) แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัด
สมัภาษณ์ 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 
บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถ่ายเอกสารเป็นสําเนา 
-ทะเบยีนบา้น 
-บตัรประชาชน 
-สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตํุ�ากว่า 20 ปี) 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (ถา้ม)ี 



 

 

-ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 
8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สังกดั (โดยมารดา
จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิา
จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักับเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม
แนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด
วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 

**กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชื�อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 
พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณด์ว้ยกนักบับุตรที�สถานทตูดว้ย** 

 
 

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิ
ไดทุ้กเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 
แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มูลยื�นวซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 

 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ชื�อตัว [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 
5. สถานที�เกดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 



 

 

6. ประเทศที�เกดิ…………………………………………………………………………………………………. 
7. สัญชาตปัิจจุบนั ...............................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากต่างจากปัจจุบนั…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)        แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 
  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชื�อตัว นามสกลุ ที�อยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้อํีานาจ
ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์
    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 
11. ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 
12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 
13. ชื�อบรษัิทที�ทํางาน ที�อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชื�อ ที�อยูข่อง

สถาบนัศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…….…… 

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั �งแตว่ันที�.......................................ถงึวนัที�....................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที� หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 



 

 

 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ้ ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุื�อ .............................................. 

สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที�พักที�มผูีจ้ัดหาให ้

   ชําระค่าที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     อื�นๆ (โปรดระบ)ุ    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสีว่นเก ี�ยวขอ้งใดๆ
ท ั�งสิ�น ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง
เทา่น ั�น 

 


