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รหัสโปรแกรม : 12350 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT 

 น าทา่นเดนิทางโดยสายการบนิฟินนแ์อร ์ เยอืนสี่

ประเทศของยโุรปในแถบคาบสมุทรบอลตกิ ทีอ่งคก์าร

ยเูนสโกไ้ดย้กยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกอนัล า้คา่ 

 ชมเมอืงเฮลซงิก ิ(Helsinki) เมอืงหลวงแหง่ฟินแลนด ์

(Finland) เมอืงวลินอิุส (Vilnius) เมอืงหลวงแหง่

ลทิวัเนยี (Lithuania) เมอืงรกิา้ (Riga) เมอืงหลวง

แหง่ลตัเวยี(Latvia) และ เมอืงทาลนิน ์(Tallinn) 

เมอืงหลวงแหง่เอสโตเนยี (Estonia) 

 

THE BALTIC RIM 

ลทิวัเนยี ลตัเวยี

เอสโตเนยี 

ฟินแลนด ์

7 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์[AY] 

เดนิทาง: มนีาคม  62 

ราคาเริม่ตน้เพยีง 63,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 6-12 , 20-26 พ.ค 62                                                                                                     59,900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมที่
พกั 

1 กรงุเทพฯ – เฮลซงิก–ิ วลินอิสุ (ลทิวัเนยี) 
   CONGRESS 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 วลินอิสุ – ทราไค – เคานสั (ลทิวัเนยี) O O O 
KAUNAS  

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เคานสั – ชวัเลย ์(ลทิวัเนยี) – ฟิลสร์นัดาเล (ลตัเวยี) –  

พระราชวงัรนุดาเล – รกิา  (เมอืงหลวงแหง่ลตัเวยี) 
O O O 

 
TALLINK 

HOTEL RIGA  
หรอืเทยีบเทา่ 

4 เมอืงเกา่รกิา – ซกิลุดา้ (ลตัเวยี) – พารน์ ู(เอสโตเนยี) O O   O PARNU 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
พารน์ ู– ทาลลนิน ์– เรอืเฟอรร์ีข่า้มฝั่งทะเลบอลตคิ – 
เฮลซงิก ิ

O O O 
 

CLARION 
HELSINKI 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 เฮลซงิก ิ– Rock Church – สนามบนิ    O   
 

7 กรงุเทพฯ    
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 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – เฮลซงิก ิ(ฟินแลนด)์ - วลินอิสุ (ลทิวัเนยี)   

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู4 

เคานเ์ตอร ์G สายการบนิฟินนแ์อร ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

08.55 น. 

ออกเดนิทางสู่กรุงเฮลซงิก ิโดยสายการบนิฟินน์แอร ์เที่ยวบนิที ่AY 142 (ส าหรบัพี

เรยีด 20-26 ม.ีค.62 จะออกเดนิทางเวลา 09.05 น.และถงึเฮลซงิกเิวลา 15.00 

น.) 

15.15 น. 
เดนิทางถงึกรงุเฮลซงิก ิ(Helsinki) เมอืงหลวงแหง่ฟินแลนด ์(Finland) เพือ่

เปลีย่นเครือ่ง 

16.20 น. 
ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่AY 1105 สูก่รงุวลินอีสุ (Vilnius) เมอืงหลวงแหง่

ลทิวัเนยี (Lithuania) 

17.35 น. 

เดนิทางถงึกรงุวลินอิสุ (Vilnius) เมอืงหลวงแหง่ลทิวัเนยี น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว๋โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 

ชัว๋โมงในวันที ่31 มนีาคม 2562)  (ส าหรบัพเีรยีด 20-26 ม.ีค.62 จะเดนิทางถงึ

กรงุวลินอิสุเวลา 18.00 น.) 

ทีพ่กั   เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม CONGRESS  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 วลินอิสุ – ทราไค – เคานสั (ลทิวัเนยี) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

http://bit.ly/2NMk5YE
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  น าทา่นชมกรงุวลินอิสุ (Vilnius) ตัง้อยูท่า่มกลางแมน่ ้าเนรสิ และแมน่ ้าวลิเนเล ทีโ่อบ

ลอ้มดว้ยขนุเขาทีม่ตีน้ไมน้านาพันธุ ์จงึไดข้ึน้ชือ่วา่งามสดุแหง่ลทิวัเนยี ไดรั้บการยกยอ่ง

จากยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994  น าทา่นชมเขตเมอืงเกา่ (Vilnius old 

town) ซึง่ถือว่าเป็นเขตเมอืงเก่าที่สุดแห่งยุโรปกลาง ตัง้แต่ครัง้ ศตวรรษที่ 15-16 

รวมทัง้ Gate of Dawn หรอืก าแพงเมอืงเกา่ ประตเูมอืง 1 ใน 10 ประตเูมอืงของเมอืง

ทีย่งัหลงเหลอือยู ่

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทราไก (Trakai) เพือ่เขา้ชมปราสาททราไก (Trakai 

Island Castle) เป็นปราสาทหนิที่สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 14 ตัง้อยู่บนเกาะใน

ทะเลสาบเกรฟ(Lake Galvė) โดย ดยุควเีตาตาส (Duke of  Kęstutis) เจา้ผู ้

ครองแควน้ทราไกในสมัยอดีต ตัวปราสาทจะตัง้อยู่บนเกาะ ท่านสามารถขา้มสู่ตัว

ปราสาทโดยเดนิขา้มสะพานทีเ่ชือ่มตดิตอ่กนัระหวา่งชายฝ่ังกบัตัวปราสาท พรอ้มทัง้ชม

ความงดงามของทะเลสาบเกรฟทีส่วยงามไม่แพท้ีใ่ด จากนัน้นาท่านเดนิทางสู่เมอืง

เคานสั (Kaunas) อดีตเมืองหลวงชั่วคราวของประเทศลิทัวเนีย ในช่วงตน้

ครสิตศ์ตวรรษที ่20 ตัง้อยูต่รงทีบ่รรจบกนัของแมน่า้เนรสิ และแมน่า้เนมาน 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก KAUNAS หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่3 เคานสั – ชวัเลย ์(ลทิวัเนยี) – ฟิลสร์นัดาเล (ลตัเวยี) – พระราชวงัรนุ

ดาเล – รกิา  (เมอืงหลวงแหง่ลตัเวยี) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นชมเมอืงเคานสั เมอืงทีม่ปีระชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศลทิัวเนีย รอง

จากวนิอิสุ ซึง่ยังเป็นเมอืงทีง่ดงามอกีเมอืงหนึง่ของลทิัวเนีย ใหท้่านถา่ยภาพและชม

อาคา ทีท่ าการศาลาวา่การ (City hall) และ ปราสาทเคานสั (Kaunas Castle) 

ปราสาทหนิทีส่รา้งขึน้มาตัง้แต่ศตวรรษที ่14 เพือ่ป้องการกันการโจมทางดา้นศาสนา 

แรกเริม่อาคารปราสาทนี้ไดรั้บการบันทกึไว ้ในปี 1361 แต่ถูกทาลายดว้ยผูก้อ่สงคราม

ทางดา้นศาสนา และไดม้กีารกอ่สรา้งขึน้มาใหม่อกีครัง้ในปี 1408 จากทีน่ี่สามารถชม

ทัศนียภาพอันงดงามของแม่นา้ทัง้สองสายทีม่าบรรจบกันที่เมอืงนี้คอืแม่นา้เนรสิและ

แม่น ้าเนมานอกีดว้ย และชม Holy Cross Church ทีส่รา้งขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรม

สมัยใหม่แบบเรอแนสซองส ์และ วหิารเคานสั(Kaunas Cathedral) ทีม่กีารสรา้ง

แบบผสมผสานตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่15 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซวัเลย ์(Siauliai) เมอืงเก่าทีเ่คยผ่านสงครามมาถงึ 7 ครัง้ 

และไดรั้บการบูรณะซอ่มแซมจนกลับมาเป็นศูนยก์ลางทางวัฒนธรรมและอตุสาหกรรม

อกีแห่งของลทิัวเนีย น าท่านชมสุสานไมก้างเขน (Hill of Crosses)  สุสานไม ้

กางเขนนับแสนชิน้ทีปั่จจบุนัยงัคงมคีนน ามาทิง้อยู ่ เนื่องดว้ยเป็นสถานทีแ่ห่งความเชือ่
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ของผูนั้บถอืศาสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลกิ ทีม่มีาตัง้แตย่คุสงคราม ใหท้า่นไดถ้า่ยรูป

และชมวิวโดยรอบ จากนั้นนาท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองฟิลส์รนัดาเล 

(Pilsrundale) ประเทศลัตเวีย น าท่านเดินทางเขา้ชมพระราชวงัรุนดาเล 

(Rundale Palace) ที่พ านักของ ดยคุ แห่ง คอรท์แลนด ์(Dukes of 

Courtland) ตัวพระราชวังออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีนทีอ่อกแบบพระราชวัง

เฮอรม์เิทจทีน่ครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ท าใหพ้ระราชวังแห่งนี้มคีวามงดงามไม่แพท้ีใ่ดใน

ยุโรป นอกจากนี้พระราชวังรุนดาเลยังไดรั้บยกย่องใหเ้ป็นสุดยอดของการออกแบบ

สถาปัตยกรรมทีเ่ป็นการประยกุต ์ของสองวัฒนธรรมระหว่างเยอรมันและรัสเซยีไดอ้ยา่ง

ลงตัวที่สุดในทวีปยุโรป จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงรกิา (Rica) เมอืงหลวงแห่ง

ลตัเวยี (Latvia)   

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก BELLEVUE PARK หรอืเทยีบเทา่   

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้ชมเมอืงเกา่ชมร่องรอยของก าแพงเมอืงโบราณทีเ่คยโอบลอ้มเมอืงและป้อมดนิ

ปืนทีย่งัคงอนุรักษ์ไว ้ชมจตัรุสัโดม (Dome Square) อนัเป็นทีต่ัง้ของ Riga Dome 

Cathedral มหาวหิารประจ าเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในแถบบอลตกิและมอีอรแ์กน (Organ) 

ทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก, ชมหอเก็บดนิปืน (The Powder Tower ) เคยเป็น

หนึง่ใน 28 หอสังเกตการณ์ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของป้อมปราการเมอืง น าท่านถ่ายรูปกับ

ปราสาทรกิา (Riga Castle) สรา้งขึน้ในปี 1330 เพือ่เป็นทีอ่ยูข่อง Livonian Order 

เคยถกูท าลายไปในศตวรรษที ่15 โดยชาวเมอืงและไดรั้บการสรา้งขึน้ใหมโ่ดยชาวเมอืง

เช่นกัน ปัจจุบันนอกจากเป็นที่อยู่ของประธานาธิบดีของลัทเวีย ยังเป็นที่ตัง้ของ

พพิธิภัณฑ์ดว้ย จากนั้นนาท่านเดนิทางสู่เมอืงซกิุลดา้(Sigulda) เมอืงเล็กๆ ซึง่มี

ประชากรไมถ่งึสองหมืน่คนและไมห่า่งไกลจากนครรกิา้ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมปราสาททไูรดา้ (Turaida Castle) สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1214 โดยอารค์

บชิอ็ปแหง่รกิา้ เป็นปราสาทกอ่อฐิแบบโกธคิ ซึง่ถูกสรา้งต่อเตมิและบรูณะมาหลายสมัย

จนเป็นลักษณะของป้อมปราสาททีส่วยงาม แตใ่นปี ค.ศ.1776 ปราสาทไดเ้สยีหายอยา่ง

หนักจากเหตุการณ์ไฟไหมแ้ละไม่ไดรั้บการบูรณะจนกระทั่งในช่วงทศวรรษที่ 1970 

ไดรั้บการซอ่มแซมและเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์นทีส่ดุ น าท่านเดนิทางเลาะรมิฝ่ังทะเลบอล

ตคิสูเ่มอืงพารน์ ู(Parnu) ประเทศเอสโตเนยี (Estonia) เมอืงตากอากาศแสนสวย

รมิฝ่ังทะเลบอลตคิ ชมบา้นไม ้(Wooden House) สไตลอ์ารต์นูโว และแบบแอสโท

เนยีนดัง้เดมิทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัวจนกลายเป็นตน้แบบบา้นเรอืนทีน่ าไปสรา้งในสไตน์

บอลตคิ   

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
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ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก PARNU HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่5 พารน์ ู– ทาลลนิน ์– เรอืเฟอรร์ ีข่า้มฝั่งทะเลบอลตคิ – เฮลซงิก ิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดนิทางต่อขึน้สู่เมอืงทาลลนิท ์(Tallinn) เมอืงหลวง และเมอืงท่าทีส่ าคัญทีส่ดุของ

เอสโตเนยี  น าทา่นเขา้ชมเขตเมอืงเกา่ของทาลลนิน ์(Old Town Square) ทีไ่ดรั้บ

การยกย่องว่าเป็นเมอืงแห่งยุคกลางที่สวยที่สุดในยุโรปเหนือ  เดนิชม ย่านทูมเปีย 

(Toompea) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของปราสาททูมเปีย (Toompea Castle) ซึง่ปัจจุบันได ้

ใชเ้ป็นอาคารรัฐสภาและหน่วยงานราชการ, โบสถอ์เล็กซานเดอร ์เนฟสกี ้

(Alexander Nevsky Cathedral) โบสถ์รัสเซยีนออรโ์ธดอกซท์ี่ใหญ่ที่สุดใน

เอสโทเนีย เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามมาก แลว้เดนิลัดเลาะแนวก าแพงเมอืงสูจ่ตุรัส

กลางเมืองอันเป็นที่ตัง้ของศาลากลางรายลอ้มดว้ยอาคารที่ต่างยุคสมัยกันตัง้แต่

ศตวรรษที ่15-17 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย แลว้น าคณะเดนิทางสูท่า่เรอืเฟอรร์ ีเพือ่เดนิทางขา้มทะเลบอลตกิ สูเ่มอืงเฮลซงิก ิ

(Helsinki) ประเทศฟินแลนด ์เมอืงหลวงแสนสวยของฟินแลนด ์เจา้ของฉายา “ธดิา

แหง่ทะเลบอลตคิ” ชมความงามทวิทัศนข์องทัง้ 2 ฝ่ัง และเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษีบน

เรอื (ประมาณ 2 ช ัว่โมง) 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก CLARION HOTEL  หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่6 เฮลซงิก ิ– Rock Church – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู่ใจกลางนครเฮลซงิก ิ(Helsinki) จากนัน้พาชมจตัุรสัรฐัสภา (Senate 

Square) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีพ์ระเจา้อเล็กซานเดอรแ์ละมหาวหิารใหญ่นกิายรู

เธอรัน อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึตามอัธยาศัย ชมมหาวหิารอสุเพนสเกข้อง

ศาสนาครสิตน์กิายออรธ์อ ดอกซ ์ทีง่ดงามดว้ยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซยี แลว้

น าเขา้ชม Rock Church โบสถซ์ ึง่ออกแบบโดยสองพีน่อ้งตัวโมและตโิม ในปี ค.ศ. 

1969 เป็นโบสถแ์บบรูเธอรันทีส่รา้งอยูภ่ายในหนิขนาดใหญ่มกีารตกแต่งแบบทันสมัย 

พรอ้มระบบเสยีงทีด่ ี

13.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเฮลซงิก ิ

17.30 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิฟินน์แอร ์เทีย่วบนิที ่AY141 บนิตรงจากเฮลซงิกปิระเทศ

ฟินแลนด ์สูก่รงุเทพฯ  (ส าหรบัพเีรยีด 20-26 ม.ีค.62 จะออกเดนิทางเวลา 16.50 

น.และถงึกรงุเทพเวลา 07.25 น.) 

วนัที ่7 กรงุเทพฯ 

07.15 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ 
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โปรแกรม :  THE BALTIC RIM 

ลทิวัเนยี ลตัเวยี เอสโตเนยี ฟินแลนด ์

7 วนั 5 คนื  โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์(AY) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 

2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

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.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ช ิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมน ี(ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวันยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (14 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (21 ยโูร) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
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ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วีซา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
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5.     บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.    กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8.  กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง

โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบั

เสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 น ิว้ 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, วนัเริม่ท างาน    

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

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 (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภาษณ์  

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่าย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบชุือ่เจา้ของบัญช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบัญชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนือ่งดว้ย

นะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัด

สมัภาษณ์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
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-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย** 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

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

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

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

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      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 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่......................................ถงึวนัที.่...................................... 
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15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

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

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 

 

 


