
 

 

รหัสทัวร GOH1903711 
ทัวรลิทัวเนีย ลตัเวีย เอสโตเนีย ฟนแลนด 
A LUXURY VIEW BALTIC 7 วัน 4 คืน (LH) 
ชัวเลย (ลิทัวเนีย)   ฟลสรันดาเล   วิลนิอุส   ทราไค 
พระราชวังรันดาเล   ริกา   ทาลลินน   เคานัส 

 

 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – แฟรงกเฟรต – วิลนิอุส  

20.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 4 
เคานเตอร G สายการบินลูฟตฮันซาโดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

23.00น. ออกเดินทางสูแฟรงกเฟรต โดยสายการบินลูฟตฮันซา เที่ยวบินที่ LH 773 
วันที่ 2 วิลนิอุส – ทราไค - วิลนิอุส 

06.00 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี  เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง 
10.00 น. ออกเดินทางตอสูกรุงวิลนิอุสดวยเที่ยวบิน LH886 

เดนิทาง พฤษภาคม�� 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ – แฟรงกเ์ฟิรต์ – วิลนิอสุ 
วนัที� �. วิลนิอสุ – ทราไค - วิลนิอสุ 
วนัที� � วิลนิอสุ - เคานสั – ชวัเลย ์(ลิทวัเนีย) – รกิา  (เมืองหลวงแห่งลตัเวยี) 
วนัที� �. รกิา – ฟิลสร์นัดาเล – รกิา 
วนัที� �. รกิา –ซิกลุดา้ (ลตัเวีย) – พารน์ ู(เอสโตเนยี) 
วนัที� �. พารน์ ู- ทาลลินน ์– สนามบิน - แฟรงกเ์ฟิรต์ 
วนัที� �.แฟรงกเ์ฟิรต์  - กรุงเทพฯ 

ราคาแนะนาํเพยีง 45,900.- 



 

 

13.00 น. เดินทางถึงกรุงวิลนิอุส (Vilnius) เมืองหลวงแหงลิทัวเนีย นําทานผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเปน 5 
ชั๋วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2563)   

 นําทานชมกรุงวิลนิอุส (Vilnius) ตั้งอยูทามกลางแมน้ําเนริส และแมน้ําวิลเนเล ที่
โอบลอมดวยขุนเขาที่มีตนไมนานาพันธุ จึงไดขึ้นชื่อวางามสุดแหงลิทัวเนีย ไดรับการ
ยกยองจากยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 1994  นําทานชมเขตเมืองเกา 
(Vilnius old town) ซึ่งถือวาเปนเขตเมืองเกาที่สุดแหงยุโรปกลาง ตั้งแตครั้ง 
ศตวรรษที่ 15-16 รวมทั้ง Gate of Dawn หรือกําแพงเมืองเกา ประตูเมือง 1 ใน 
10 ประตูเมืองของเมืองที่ยังหลงเหลืออยู  จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองทราไค 
(Trakai) เพ่ือเขาชมปราสาททราไค (Trakai Island Castle) เปนปราสาทหินที่
สรางขึ้นในศตวรรษที่ 14 ตั้งอยูบนเกาะในทะเลสาบเกรฟ(Lake Galve) โดย ดยุควี
เตาตาส (Duke of  Kestutis) เจาผูครองแควนทราไกในสมัยอดีต ตัวปราสาทจะ
ตั้งอยูบนเกาะ ทานสามารถขามสูตัวปราสาทโดยเดินขามสะพานที่เชื่อมติดตอกัน
ระหวางชายฝم�งกับตัวปราสาท พรอมทั้งชมความงดงามของทะเลสาบเกรฟที่สวยงาม
ไมแพท่ีใด จากน้ันนําทานกลับไปยังกรุงวิลนิอุส 

 
 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN VILNIUS  หรือเทียบเทา  

วันที่ 3 วิลนิอุส - เคานัส – ชัวเลย (ลิทัวเนีย) – ริกา  (เมืองหลวงแหงลตัเวีย) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานชมเมืองเคานัส เมืองที่มีประชากรมากเปนอันดับสองของประเทศลิทัวเนีย 
รองจากวินิอุส ซึ่งยังเปนเมืองที่งดงามอีกเมืองหน่ึงของลิทัวเนีย ใหทานถายภาพและ
ชมอาคา ที่ทําการศาลาวาการ (City hall) และ ปราสาทเคานัส (Kaunas 
Castle) ปราสาทหินที่สรางขึ้นมาตั้งแตศตวรรษที่ 14 เพื่อป�องการกันการโจม
ทางดานศาสนา แรกเริ่มอาคารปราสาทน้ีไดรับการบันทึกไว ในป 1361 แตถูกทาลาย
ดวยผูกอสงครามทางดานศาสนา และไดมีการกอสรางขึ้นมาใหมอีกครั้งในป 1408 
จากที่น่ีสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของแมนาทั้งสองสายท่ีมาบรรจบกันที่เมืองน้ี
คือแมนาเนริสและแมน้ําเนมานอีกดวย และชม Holy Cross Church ที่สรางขึ้น
ดวยสถาปตยกรรมสมัยใหมแบบเรอแนสซองส และ วิหารเคานัส(Kaunas 
Cathedral) ที่มีการสรางแบบผสมผสานต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 15 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองซัวเลย (Siauliai) เมืองเกาที่เคยผานสงครามมาถึง 7 ครั้ง 

และไดรับการบูรณะซอมแซมจนกลับมาเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม
อีกแหงของลิทัวเนีย นําทานชมสุสานไมกางเขน (Hill of Crosses)  สุสานไม
กางเขนนับแสนชิ้นที่ปจจุบันยังคงมีคนนํามาทิ้งอยู  เน่ืองดวยเปนสถานที่แหงความ
เช่ือของผูนับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก ที่มีมาตั้งแตยุคสงคราม ใหทานได
ถายรูปและชมวิวโดยรอบ จากนั้นนาทานเดินทางขามพรมแดนสู เมือง จากนั้นนําทาน
เดินทางสูเมืองริกา (Rica) เมืองหลวงแหงลัตเวีย (Latvia)   



 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก PARK INN BY RADISSON RICA หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 ริกา – ฟลสรันดาเล – ริกา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานเดินทางขามพรมแดนสู เมืองฟลสรันดาเล (Pilsrundale) ประเทศลัตเวีย 

นําทานเดินทางเขาชมพระราชวังรุนดาเล (Rundale Palace) ที่พํานักของ ดยคุ 
แหง คอรทแลนด (Dukes of Courtland) ตัวพระราชวังออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวอิตาเลียนที่ออกแบบพระราชวังเฮอรมิเทจที่นครเซนตปเตอรสเบิรกทําให
พระราชวังแหงน้ีมีความงดงามไมแพที่ใดในยุโรป นอกจากน้ีพระราชวังรุนดาเลยัง
ไดรับยกยองใหเปนสุดยอดของการออกแบบสถาปตยกรรมที่เปนการประยุกต ของ
สองวัฒนธรรมระหวางเยอรมันและรัสเซียไดอยางลงตัวที่สุดในทวีปยุโรป จากน้ันนํา
ทานเดินทางสูเมืองริกา (Rica) เมืองหลวงแหงลัตเวีย (Latvia) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันชมเมืองเกาชมรองรอยของกําแพงเมืองโบราณท่ีเคยโอบลอมเมืองและป�อมดิน

ปนที่ยังคงอนุรักษไว ชมจัตุรัสโดม (Dome Square) อันเปนที่ตั้งของ Riga Dome 
Cathedral มหาวิหารประจําเมืองที่ ใหญที่สุดในแถบบอลติกและมีออรแกน 



 

 

(Organ) ที่ใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลก, ชมหอเก็บดินปน (The Powder Tower ) 
เคยเปนหน่ึงใน 28 หอสังเกตการณ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของป�อมปราการเมือง นําทาน
ถายรูปกับปราสาทริกา (Riga Castle) สรางขึ้นในป 1330 เพื่อเปนที่อยูของ 
Livonian Order เคยถูกทําลายไปในศตวรรษที่ 15 โดยชาวเมืองและไดรับการสราง
ขึ้นใหมโดยชาวเมืองเชนกัน ปจจุบันนอกจากเปนที่อยูของประธานาธิบดีของลัทเวีย 
ยังเปนที่ต้ังของพิพิธภัณฑดวย 

 
 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก PARK INN BY RADISSON RICA หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 ริกา –ซิกุลดา (ลัตเวีย) – พารนู (เอสโตเนีย)  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมืองซิกุลดา(Sigulda) เมืองเล็กๆ ซึ่งมีประชากรไมถึงสองหมื่นคน
และไมหางไกลจากนครริกา เขาชมปราสาททูไรดา (Turaida Castle) สรางขึ้นใน
ปค.ศ.1214 โดยอารคบิช็อปแหงริกา เปนปราสาทกออิฐแบบโกธิค ซึ่งถูกสรางตอเติม
และบูรณะมาหลายสมัยจนเปนลักษณะของป�อมปราสาทที่สวยงาม แตในป ค.ศ.
1776 ปราสาทไดเสียหายอยางหนักจากเหตุการณไฟไหมและไมไดรับการบูรณะ



 

 

จนกระทั่งในชวงทศวรรษที่ 1970 ไดรับการซอมแซมและเปดเปนพิพิธภัณฑในที่สุด  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บาย นําทานเดินทางเลาะริมฝم�งทะเลบอลติคสูเมืองพารนู (Parnu) ประเทศเอสโตเนีย 
(Estonia) เมืองตากอากาศแสนสวยริมฝم�งทะเลบอลติค ชมบานไม (Wooden 
House) สไตลอารตนูโว และแบบแอสโทเนียนดั้งเดิมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวจน
กลายเปนตนแบบบานเรือนท่ีนําไปสรางในสไตนบอลติค 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก STRAND SPA หรือเทียบเทา 

วันที่ 6 พารนู - ทาลลินน – สนามบิน - แฟรงกเฟรต 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 เดินทางตอขึ้นสูเมืองทาลลินท (Tallinn) เมืองหลวง และเมืองทาที่สําคัญที่สุดของ
เอสโตเนีย  นําทานเขาชมเขตเมืองเกาของทาลลินน (Old Town Square) ที่
ไดรับการยกยองวาเปนเมืองแหงยุคกลางที่สวยที่สุดในยุโรปเหนือ  เดินชม ยานทูม
เปย (Toompea) ซึ่ งเปนที่ตั้ งของปราสาททูมเปย (Toompea Castle) ซึ่ ง
ปจจุบันไดใชเปนอาคารรัฐสภาและหนวยงานราชการ, โบสถอเล็กซานเดอร เนฟสกี้ 
(Alexander Nevsky Cathedral) โบสถรัสเซียนออรโธดอกซที่ ใหญที่สุดใน
เอสโทเนีย เปนสถาปตยกรรมที่สวยงามมาก แลวเดินลัดเลาะแนวกําแพงเมืองสูจตุรัส
กลางเมืองอันเปนที่ตั้งของศาลากลางรายลอมดวยอาคารที่ตางยุคสมัยกันตั้งแต
ศตวรรษที่ 15-17 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
16.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินเฮลซิงกิ 
18.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินลูฟตฮันซา เที่ยวบินที่ LH 883  
19.30 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี  เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง 
22.00 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินที่ LH772 สูกรุงเทพฯ 

วันที่ 7 แฟรงกเฟรต - กรุงเทพ 
14.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 
 
 



 

 

ราคาแนะนําเพียง  
A LUXURY VIEW BALTIC 

ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟนแลนด 
7 วัน 4 คนื 

โดยสายการบินลูฟตฮันซา 
 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

6-12 พ.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 20,380 5,900 
14-20 พ.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 20,380 5,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่



 

 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

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 ที่จาย 3 % 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมนี (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น 

เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (14 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 ยูโร) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวซีา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 



 

 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

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

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
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. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด



 

 

ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

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

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  
*** ย่ืนวีซาเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี *** 

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน

ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

                                                                                                                               
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา

เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นบั
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถ
ย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่
ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 นิ้ว ใบหนา 90 % ของ

พ้ืนที่รูปถาย จํานวน 2 ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวม
แวนตา  คอนแทคเลนส หรือเครื่องประดับ , เปดผมใหเห็นหู
ทั้ง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไมเลอะหมึก ไมมีรอยแม็ก, ถายจากรานถายรูป
เทาน้ัน 
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพ่ือความถูกตอง 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

 
3. หลักฐานการทาํงาน  

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบตุําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทํางาน    (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู เดินทางเปน
กรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รปูถาย
ราน สัญญาเชาท่ี โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่
กําลังศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรบัเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวา
เปนชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
 

4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถาย
สําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบญัช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอน 
แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
4.2  กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
4.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน และขอ
สําเนาหนาพาสปอรตหรือบัตรประชาชนของผูออกคาใชจายใหดวย 
4.2.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออก
คาใชจาย 

5. หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาท้ัง 2 เลม 
6. หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามกีารแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสุด (เดือน

ตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับ
ยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสัมภาษณ 
 



 

 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

 
7. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 

-ทะเบียนบาน 
-บัตรประชาชน 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบยีนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ (ถามีการเปลี่ยน) 

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 

**กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรม
สมัครวีซา พรอมกับเดินทางมาสัมภาษณดวยกันกับบุตรที่สถานทูตดวย** 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 
 

 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา

ของทาน) 
 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………………………………………. 
7. สัญชาติปจจบุัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจาก

ปจจุบัน…………………………… 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ   โสด             แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

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

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผู
มีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ..................................................... 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
 
 



 

 

13. ชื่อบรษิัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่
อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
         ไมเคย 
     เคยได   ใชไดตัง้แตวันที่.......................................ถึงวันที่....................................... 
15. เคยถูกพมิพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
               ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)............................................. 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมา
ดวย** 

16.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุชื่อ .............................................. 

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…. 
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดติ      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวน
เกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความ
สะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 


