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A ROMANTIC VIEW BALTIC 

ลิทวัเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย 

7 วัน 4 คืน 
เดนิทาง มีนาคม – มิถุนายน 63 

ราคาแนะน าเพยีง 45,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  
วนัท่ี 2. เวียนนา -  วิลนอีสุ – ทราไค - วิลนอีสุ 

วนัท่ี 3  วิลนีอสุ - เคานสั – ชวัเลย ์(ลิทวัเนยี) – รกิา  (เมืองหลวงแห่งลตัเวยี) 
วนัท่ี 4. รกิา – ฟิลสร์นัดาเล – รกิา 

วนัท่ี 5. รกิา –ซิกลุดา (ลตัเวีย) – พารน์ ู(เอสโตเนยี) 
วนัท่ี 6. พารน์ ู- ทาลลินน ์– สนามบิน - แฟรงกเ์ฟิรต์ 

วนัท่ี 7.แฟรงกเ์ฟิรต์  - กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 8. เมสเตร ้– ฟลอเรนซ ์– ปิซ่า – หอเอนปิซา่
วนัท่ี 9.ปิซ่า – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม  วาติกนั
วนัท่ี 10 โรม – สนามบิน
วนัท่ี 11 กรุงเทพ



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ  
19.55 น. 

 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู4 เคานเ์ตอร ์G สายการบินออสเตรียนโดยมี
เจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

23.55น.  ออกเดินทางสู่กรุงวิลนีอสุดว้ยเที่ยวบิน OS026 

** ส าหรบัคณะที่ออกเดินทาง 4 มิ.ย. จะออกเดินทางเวลา 23.45 น. และไปถึงเวียนนาเวลา 05.35 น.*** 

วันที่ 2 เวียนนา -  วิลนีอุส – ทราไค - วิลนีอุส 

05.25 น. เดินทางถึงสนามบนิเวียนนา  เพื่อเปลี่ยนเครื่อง 
10.00 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงวิลนีอสุดว้ยเที่ยวบิน OS833 

** ส าหรบัคณะที่ออกเดินทาง 4 มิ.ย. จะออกเดินทางเวลา 10.05 น. และไปถึงวิลนิอสุเวลา 12.50 น.*** 
12.45 น. เดินทางถึงกรุงวิลนีอสุ (Vilnius) เมืองหลวงแห่งลิทวัเนีย น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลาทอ้งถิ่นชา้

กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ชั่วโมงในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563)   
 น าท่านชมกรุงวิลนีอุส (Vilnius) ตัง้อยู่ท่ามกลางแม่น า้เนริส และแม่น า้วิลเนเล ที่โอบลอ้มดว้ยขุนเขาที่มีตน้ไมน้านาพันธุ ์

จึงไดข้ึน้ชื่อว่างามสุดแห่งลิทวัเนีย ไดร้บัการยกย่องจากยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994  น าท่านชมเขตเมืองเก่า 
(Vilnius old town) ซึ่งถือว่าเป็นเขตเมืองเก่าที่สดุแห่งยุโรปกลาง ตัง้แต่ครัง้ ศตวรรษที่ 15-16 รวมทัง้ Gate of Dawn หรือ
ก าแพงเมืองเก่า ประตเูมือง 1 ใน 10 ประตเูมืองของเมืองที่ยงัหลงเหลืออยู่  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองทราไค (Trakai) 

เพื่อเขา้ชมปราสาททราไค (Trakai Island Castle) เป็นปราสาทหินท่ีสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 14 ตัง้อยู่บนเกาะในทะเลสาบ
เกรฟ(Lake Galve) โดย ดยุควีเตาตาส (Duke of  Kestutis) เจา้ผูค้รองแควน้ทราไกในสมัยอดีต ตัวปราสาทจะตัง้อยู่บน
เกาะ ท่านสามารถขา้มสู่ตวัปราสาทโดยเดินขา้มสะพานที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างชายฝ่ังกับตวัปราสาท พรอ้มทัง้ชมความ
งดงามของทะเลสาบเกรฟที่สวยงามไม่แพท้ี่ใด จากนัน้น าท่านกลบัไปยงักรุงวิลนีอสุ 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั BEST WESTERN VILNIUS  หรือเทียบเท่า  



 

 

วันที่ 3 วิลนีอุส - เคานัส – ชัวเลย ์(ลิทัวเนีย) – ริกา  (เมืองหลวงแห่งลัตเวีย) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมเมืองเคานัส เมืองที่มีประชากรมากเป็นอนัดบัสองของประเทศลิทวัเนีย รองจากวินิอสุ ซึ่งยงัเป็นเมืองที่งดงามอีก
เมืองหนึ่งของลิทัวเนีย ใหท้่านถ่ายภาพและชมอาคา ที่ท  าการศาลาว่าการ (City hall) และ ปราสาทเคานัส (Kaunas 

Castle) ปราสาทหินท่ีสรา้งขึน้มาตัง้แต่ศตวรรษที่ 14 เพื่อป้องการกนัการโจมทางดา้นศาสนา แรกเริ่มอาคารปราสาทนีไ้ดร้บั
การบนัทึกไว ้ในปี 1361 แต่ถูกทาลายดว้ยผูก้่อสงครามทางดา้นศาสนา และไดม้ีการก่อสรา้งขึน้มาใหม่อีกครัง้ในปี 1408 
จากที่นี่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้าทัง้สองสายที่มาบรรจบกันที่เมืองนีค้ือแม่นา้เนริสและแม่น า้เนมานอีก
ดว้ย และชม Holy Cross Church ที่สรา้งขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่แบบเรอแนสซองส ์และ วิหารเคานัส(Kaunas 

Cathedral) ที่มีการสรา้งแบบผสมผสานตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 15 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัวเลย ์(Siauliai) เมืองเก่าที่เคยผ่านสงครามมาถึง 7 ครัง้ และไดร้บัการบูรณะซ่อมแซมจนกลบัมา

เป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรมและอุตสาหกรรมอีกแห่งของลิทวัเนีย น าท่านชมสุสานไม้กางเขน (Hill of Crosses)  สสุาน
ไมก้างเขนนบัแสนชิน้ที่ปัจจุบนัยงัคงมีคนน ามาทิง้อยู่  เนื่องดว้ยเป็นสถานที่แห่งความเชื่อของผูน้บัถือศาสนาคริสตน์ิกาย
โรมนัคาทอลิก ที่มีมาตัง้แต่ยุคสงคราม ใหท้่านไดถ้่ายรูปและชมวิวโดยรอบ จากนั้นนาท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ เมือง 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองริกา (Rica) เมืองหลวงแห่งลตัเวีย (Latvia)   

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั PARK INN BY RADISSON RICA หรือเทียบเท่า 

 

 



 

 

วันที่ 4 ริกา – ฟิลสรั์นดาเล – ริกา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองฟิลสรั์นดาเล (Pilsrundale) ประเทศลัตเวีย น าท่านเดินทางเขา้ชมพระราชวงัรุน
ดาเล (Rundale Palace) ที่พ านักของ ดยุคแห่ง คอรท์แลนด ์(Dukes of Courtland) ตัวพระราชวงัออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวอิตาเลียนที่ออกแบบพระราชวงัเฮอรม์ิเทจที่นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ท าใหพ้ระราชวงัแห่งนีม้ีความงดงามไม่แพท้ี่ใดใน
ยุโรป นอกจากนีพ้ระราชวงัรุนดาเลยงัไดร้บัยกย่องใหเ้ป็นสดุยอดของการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นการประยุกต ์ของ
สองวฒันธรรมระหว่างเยอรมนัและรสัเซียไดอ้ย่างลงตวัที่สดุในทวีปยุโรป จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองริกา (Rica) เมือง
หลวงแห่งลตัเวีย (Latvia) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนั้นชมเมืองเก่าชมร่องรอยของก าแพงเมืองโบราณที่เคยโอบลอ้มเมืองและป้อมดินปืนที่ยงัคงอนุรกัษ์ไว ้ชมจตัุรสัโดม 

(Dome Square) อนัเป็นที่ตัง้ของ Riga Dome Cathedral มหาวิหารประจ าเมืองที่ใหญ่ที่สดุในแถบบอลติกและมีออรแ์กน 
(Organ) ที่ใหญ่ที่สดุแห่งหน่ึงของโลก, ชมหอเก็บดินปืน (The Powder Tower ) เคยเป็นหน่ึงใน 28 หอสงัเกตการณ ์ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของป้อมปราการเมือง น าท่านถ่ายรูปกับปราสาทริกา (Riga Castle) สรา้งขึน้ในปี 1330 เพื่อเป็นที่อยู่ของ 
Livonian Order เคยถูกท าลายไปในศตวรรษที่ 15 โดยชาวเมืองและไดร้บัการสรา้งขึน้ใหม่โดยชาวเมืองเช่นกัน ปัจจุบัน
นอกจากเป็นท่ีอยู่ของประธานาธิบดีของลตัเวีย ยงัเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑด์ว้ย 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั PARK INN BY RADISSON RICA หรือเทียบเท่า 

 

 

 



 

 

วันที่ 5 ริกา –ซิกุลดา (ลัตเวีย) – พารนู์ (เอสโตเนีย)  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองซิกุลดา(Sigulda) เมืองเล็กๆ ซึ่งมีประชากรไม่ถึงสองหมื่นคนและไม่ห่างไกลจากนครริกา้  เขา้ชม
ปราสาททูไรด้า (Turaida Castle) สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1214 โดยอารค์บิชอปแห่งริกา้ เป็นปราสาทก่ออิฐแบบโกธิค ซึ่งถูก
สรา้งต่อเติมและบูรณะมาหลายสมัยจนเป็นลกัษณะของป้อมปราสาทที่สวยงาม แต่ในปี ค.ศ.1776 ปราสาทไดเ้สียหาย
อย่างหนักจากเหตุการณไ์ฟไหมแ้ละไม่ไดร้บัการบูรณะจนกระทั่งในช่วงทศวรรษที่ 1970 ไดร้บัการซ่อมแซมและเปิดเป็น
พิพิธภณัฑใ์นท่ีสดุ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย น าท่านเดินทางเลาะรมิฝ่ังทะเลบอลติคสู่เมืองพารนู์ (Parnu) ประเทศเอสโตเนีย (Estonia) เมืองตากอากาศแสนสวยรมิฝ่ัง
ทะเลบอลติก ชมบ้านไม้ (Wooden House) สไตล์อารต์นูโว และแบบแอสโทเนียนดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจน
กลายเป็นตน้แบบบา้นเรือนท่ีน าไปสรา้งในสไตนบ์อลติก 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั STRAND SPA หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 6 พารนู์ - ทาลลินน ์– สนามบนิ - แฟรงกเ์ฟิรต์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางต่อขึน้สู่เมืองทาลลินท ์(Tallinn) เมืองหลวง และเมืองท่าที่ส  าคญัที่สดุของเอสโตเนีย  น าท่านเขา้ชมเขตเมืองเก่า
ของทาลลินน ์(Old Town Square) ที่ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งยคุกลางที่สวยที่สดุในยุโรปเหนือ  เดินชม ย่านทูม
เปีย (Toompea) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของปราสาททูมเปีย (Toompea Castle) ซึ่งปัจจุบันไดใ้ชเ้ป็นอาคารรฐัสภาและหน่วยงาน
ราชการ, โบสถอ์เล็กซานเดอร ์เนฟสกี ้(Alexander Nevsky Cathedral) โบสถร์สัเซียนออรโ์ธดอกซท์ี่ใหญ่ที่สดุในเอสโทเนีย 
เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก แลว้เดินลดัเลาะแนวก าแพงเมืองสู่จัตุรสักลางเมืองอนัเป็นที่ตัง้ของศาลากลางรายลอ้ม
ดว้ยอาคารท่ีต่างยคุสมยักนัตัง้แต่ศตวรรษที่ 15-17 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

16.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินทาลลินน ์

18.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบินลฟุทฮ์นัซ่า เที่ยวบินที่ LH 883  
*** ส าหรับคณะทีอ่อกเดินทาง 4 มิ.ย. จะออกเดินทางเวลา 18.05 น และไปถึงแฟรงกเ์ฟิรต์เวลา 19.30 น.*** 

19.40 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี  เพื่อเปลี่ยนเครื่อง 

22.00 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ LH772 สู่กรุงเทพฯ 

*** ส าหรับคณะทีอ่อกเดินทาง 4 มิ.ย. จะออกเดินทางเวลา 22.00น และไปถงึกรุงเทพเวลา 14.10น.*** 

วันที่ 7 แฟรงกเ์ฟิรต์ - กรุงเทพ 

14.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 

 

 

 



 

 

ราคาแนะน าเพยีง  
A ROMANTIC VIEW BALTIC 

ลิทวัเนีย ลตัเวีย เอสโตเนีย  
7 วัน 4 คนื 

โดยสายการบินออสเตรียน และ ลุฟทฮ์ันซ่า 

 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

ท่านละ 

16-22 มี.ค. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 21,000 5,900 

4-10 มิ.ย. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 20,380 5,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการให้บริการ  

1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง 
หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 

4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 
หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมกีารเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบคุคล (แสดงตน) 
ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน
จ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 



 

 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท

ได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทางสาย
การบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทาง
หรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ผูย้ื่นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกบัศนูยย์ื่นวีซ่าในวนัยื่น เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (14 ยโูร) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 ยโูร) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 
 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บรษิัททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบรษิัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิัทฯ ทราบล่วงหนา้
เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมา
ระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่น
ค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบรษิัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของ
ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 
ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี บรษิัท
ฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอ้งน าไป
ช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  



 

 

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 
ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 

3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่ง
ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  
*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนั  
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ
ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ
หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 



 

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 
หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ
ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้
เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 % 
ของพืน้ทีร่ปูถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  
คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ัง้ 2 ขา้ง, หา้ม
ตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ 
เพือ่ความถกูตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  
- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน    
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  
- เจา้ของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ
หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา
เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษา
อยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมร่ับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ
ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 
- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  
4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา
ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ
ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ์  
4.2  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  
4.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง
ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ และขอส าเนาหนา้พาสปอรต์หรอื

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

บัตรประชาชนของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหด้ว้ย 

4.2.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบัญชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เน่ืองดว้ย

นะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัด
สมัภาษณ์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถ่ายเอกสารเป็นส าเนา 
-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 
-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา
จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน
หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา
จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม
ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม
แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด
วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 

**กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 
พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย** 

 



 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ
ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 
5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 
6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 
7. สญัชาตปัิจจบุัน ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………………… 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 
  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ
ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์
    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 
11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 
12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 
13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 

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



 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................................ถงึวันที.่...................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)............................................. 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ
ท ัง้สิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง
เทา่น ัน้ 

 


