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 เร ิม่เพยีง 59,900.- 

 

 

FOCUS ON BALTICS 

(ลทิวัเนยี ลตัเวยี เอสโตเนยี ฟินแลนด)์ 

7 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์(AY)   



VNO-AY004    หนา้ 2 จาก 16 

 น าท่านเดนิทางโดยสายการบนิฟินน์แอร ์ เยอืนสีป่ระเทศของยุโรปในแถบคาบสมุทรบอลตกิ ที่

องคก์ารยเูนสโกไ้ดย้กยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกอนัล า้คา่ 

 เมอืงเฮลซงิก ิ(Helsinki) เมืองหลวงแห่งฟินแลนด ์(Finland) เมอืงวลินอิุส (Vilnius) เมือง

หลวงแหง่ลทิวัเนยี (Lithuania) เมอืงรกิา้ (Riga) เมอืงหลวงแหง่ลตัเวยี(Latvia) และ เมอืงทา

ลนิน ์(Tallinn) เมอืงหลวงแหง่เอสโตเนยี (Estonia)  

 

        ก าหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัที ่  8-14, 24-30 เม.ย., 25 เม.ย.-1 พ.ค., 30 เม.ย.-6 พ.ค. 61  65,900.- 

วนัที ่  6-12, 20-26 พ.ค. 61 59,900.- 

วนัที ่  3-9, 21-27 ม.ิย. 61 59,900.- 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 
กรงุเทพฯ – เฮลซงิก ิ(เมอืงหลวงแหง่ฟินแลนด)์ –  

วลินอิสุ (เมอืงหลวงแหง่ลทิวัเนยี)   
✈ ✈ ✈ 

BEST WESTERN 
VILNILUS 

2 วลินอิสุ – ทราไค – เคานัส (ลทิัวเนยี) O O O 
BEST WESTERN 
SANTAKOS 

3 
เคานัส – ชวัเลย ์(ลทิัวเนยี) – ฟิลสรั์นดาเล (ลตัเวยี) –  

พระราชวังรนุดาเล – รกิา  (เมอืงหลวงแหง่ลตัเวยี) 
O O O BELLEVUE PARK  

4 เมอืงเกา่รกิา – ซกิลุดา้ (ลัตเวยี) – พารนู์ (เอสโตเนยี) O O O 
STRAND SPA AND 
CONFERENCE  

5 พารนู์ – ทาลลนิน ์– เรอืเฟอรร์ีข่า้มฝ่ังทะเลบอลตคิ – เฮลซงิก ิ O O  O SCANDIC PARK 

6 เฮลซงิก ิ– Rock Church – กรงุเทพฯ    O O ✈  

7 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – เฮลซงิก ิ(เมอืงหลวงแหง่ฟินแลนด)์ -  

                                            วลินอิสุ (เมอืงหลวงแหง่ลทิวัเนยี)   

06.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 4 

เคานเ์ตอร ์G สายการบนิฟินนแ์อร ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

08.55 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเฮลซงิก ิโดยสายการบนิฟินนแ์อร ์เทีย่วบนิที ่AY 142  

15.05 น. เดนิทางถงึกรุงเฮลซิงก ิ(Helsinki) เมืองหลวงแห่งฟินแลนด ์(Finland) 

เพือ่เปลีย่นเครือ่ง 

 



VNO-AY004    หนา้ 3 จาก 16 

16.30 น. ออกเดนิทางโดยเที่ยวบนิที่ AY 1105 สู่กรุงวลินอีุส (Vilnius) เมืองหลวง

แหง่ลทิวัเนยี (Lithuania) 

 

18.15 น. เดนิทางถงึกรุงวลินอิุส (Vilnius) เมอืงหลวงแห่งลทิัวเนีย น าท่านผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะ

เปลีย่นเป็น 6 ชัว่โมงในวันที ่29 ตลุาคม 2561) 

 

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN VILNILUS หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีส่องของการเดนิทาง          วลินอิสุ – ทราไค – เคานสั (ลทิวัเนยี) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นชมกรงุวลินอิสุ (Vilnius) ตัง้อยูท่่ามกลางแมน่ ้าเนรสิ และแมน่ ้าวลิเนเล 

ที่โอบลอ้มดว้ยขุนเขาที่มีตน้ไมน้านาพันธุ์ จงึไดข้ึน้ชือ่ว่างามสุดแห่งลทิัวเนีย 

ไดรั้บการยกยอ่งจากยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994  น าท่านชมเขต

เมอืงเกา่ (Vilnius old town) ซึง่ถอืว่าเป็นเขตเมอืงเก่าทีสุ่ดแห่งยุโรปกลาง 

ตัง้แตค่รัง้ ศตวรรษที ่15-16 รวมทัง้ Gate of Dawn หรอืก าแพงเมอืงเกา่ ประตู

เมอืง 1 ใน 10 ประตเูมอืงของเมอืงทีย่งัหลงเหลอือยู ่

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงทราไก (Trakai) เพื่อเขา้ชมปราสาททราไก 

(Trakai Island Castle) เป็นปราสาทหนิทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่14 ตัง้อยูบ่น

เกาะในทะเลสาบเกรฟ(Lake Galvė) โดย ดยุควีเตาตาส (Duke of  

Kęstutis) เจา้ผูค้รองแควน้ทราไกในสมยัอดตี ตัวปราสาทจะตัง้อยูบ่นเกาะ ท่าน

สามารถขา้มสูต่ัวปราสาทโดยเดนิขา้มสะพานทีเ่ชือ่มตดิต่อกันระหว่างชายฝ่ังกับ

ตัวปราสาท พรอ้มทัง้ชมความงดงามของทะเลสาบเกรฟที่สวยงามไม่แพท้ี่ใด 

จากนัน้นาท่านเดนิทางสู่เมอืงเคานสั (Kaunas) อดตีเมอืงหลวงชั่วคราวของ

ประเทศลทิัวเนีย ในช่วงตน้ครสิต์ศตวรรษที่ 20 ตัง้อยู่ตรงที่บรรจบกันของแม่

นา้เนรสิ และแมน่า้เนมาน 

ระยะทาง 30 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาท ี
 
 
 
 
ระยะทาง 83 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.15 ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง   

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN SANTAKOS หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง        เคานสั – ชวัเลย ์(ลทิวัเนยี) – ฟิลสร์นัดาเล (ลตัเวยี) -  

                                                พระราชวงัรนุดาเล – รกิา  (เมอืงหลวงแหง่ลตัเวยี) 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านชมเมืองเคานสั เมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศ

ลทิัวเนยี รองจากวนิอิสุ ซึง่ยงัเป็นเมอืงทีง่ดงามอกีเมอืงหนึง่ของลทิัวเนยี ใหท้า่น

ถ่ายภาพและชมอาคาร City Hall ทีท่าการศาลาวา่การ ปราสาทเคานสั 

Kaunas Castle ปราสาทหนิทีส่รา้งขึน้มาตัง้แต่ศตวรรษที ่14 เพือ่ป้องการกัน

การโจมทางดา้นศาสนา แรกเริม่อาคารปราสาทนี้ไดรั้บการบันทกึไว ้ในปี 1361 

แตถ่กูทาลายดว้ยผูก้อ่สงครามทางดา้นศาสนา และไดม้กีารกอ่สรา้งขึน้มาใหมอ่กี

ครัง้ในปี 1408 จากทีน่ีส่ามารถชมทัศนยีภาพอนังดงามของแมน่า้ทัง้สองสายทีม่า

บรรจบกันทีเ่มอืงนี้คอืแม่นา้เนรสิและแมน่ ้าเนมานอกีดว้ย และชม Holy Cross 

Church ที่สรา้งขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่แบบเรอแนสซองส ์และ วหิาร

เคานสั Kaunas Cathdral Basilica ที่มกีารสรา้งแบบผสมผสานตัง้แต่สมัย

ศตวรรษที ่15 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซวัเลย ์(Siauliai) เมอืงเก่าทีเ่คยผ่านสงครามมาถงึ 7 

ครา และไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมจนกลับมาเป็นศูนยก์ลางทางวัฒนธรรมและ

อุตสาหกรรมอีกแห่งของลิทัวเนีย น าท่านชมสุสานไม้กางเขน Hill of 

Crosses  สสุานไมก้างเขนนับแสนชิน้ทีปั่จจุบนัยงัคงมคีนน ามาทิง้อยู ่ เนือ่งดว้ย

เป็นสถานที่แห่งความเชือ่ของผูนั้บถอืศาสนาครสิตน์ิกายโรมันคาทอลกิ ที่มมีา

ตัง้แต่ยุคสงคราม ใหท้่านไดถ้่ายรูปและชมววิโดยรอบ จากนัน้นาท่านเดนิทาง

ขา้มพรมแดนสู ่เมอืงฟิลสร์นัดาเล (Pilsrundale) ประเทศลัตเวยี น าท่านเดนิ

ทางเขา้ชมพระราชวงัรุนดาเล (Rundale Palace) ทีพ่ านักของ ดยคุ แหง่ 

คอรท์แลนด ์(Dukes of Courtland) ตัวพระราชวังออกแบบโดยสถาปนิก

ชาวอติาเลียนที่ออกแบบพระราชวังเฮอรม์เิทจที่นครเซนต์ปีเตอรส์เบริก์ท าให ้

พระราชวังแหง่นีม้คีวามงดงามไมแ่พท้ีใ่ดในยโุรป นอกจากนีพ้ระราชวังรนุดาเลยงั

ไดรั้บยกย่องใหเ้ป็นสุดยอดของการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นการประยุกต ์

ของสองวัฒนธรรมระหว่างเยอรมันและรัสเซยีไดอ้ย่างลงตัวที่สุดในทวีปยุโรป 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงรกิา (Rica) เมอืงหลวงแหง่ลตัเวยี (Latvia) 

ระยะทาง 176 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.45 ชม. 
 

 
 
 
 
 

ระยะทาง 83 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.15 ชม. 
 
 
 
 

ระยะทาง 82 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.15 ชม. 
 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม BELLEVUE PARK หรอืเทยีบเทา่   
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วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง              เมอืงเกา่รกิา – ซกิลุดา้ (ลตัเวยี) – พารน์ ู(เอสโตเนยี) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้ชมเมอืงเก่าชมร่องรอยของก าแพงเมอืงโบราณที่เคยโอบลอ้มเมอืงและ

ป้อมดนิปืนทีย่งัคงอนุรักษ์ไว ้ชมจตัรุสัโดม (Dome Square) อนัเป็นทีต่ัง้ของ 

Riga Dome Cathedral มหาวหิารประจ าเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในแถบบอลตกิและ

มอีอรแ์กน(Organ) ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก, ชมหอเก็บดนิปืน (The 

Powder Tower ) เคยเป็นหนึ่งใน 28 หอสังเกตการณ์ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ

ป้อมปราการเมอืง น าท่านถ่ายรปูกับปราสาทรกิา (Riga Castle) สรา้งขึน้ในปี 

1330 เพือ่เป็นทีอ่ยูข่อง Livonian Order เคยถูกท าลายไปในศตวรรษที ่15 โดย

ชาวเมอืงและไดรั้บการสรา้งขึน้ใหมโ่ดยชาวเมอืงเชน่กัน ปัจจุบันนอกจากเป็นที่

อยูข่องประธานาธบิดขีองลัทเวยี ยังเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภัณฑด์ว้ย จากนัน้นาท่าน

เดินทางสู่เมืองซิกุลดา้ เมืองเล็กๆ ซึง่มีประชากรไม่ถึงสองหมื่นคนและไม่

หา่งไกลจากนครรกิา้ 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าทา่นเขา้ชมปราสาททไูรดา้ (Turaida Museum Reserve) สรา้งขึน้ในปีค.ศ.

1214 โดยอารค์บชิ็อปแห่งรกิา้ เป็นปราสาทกอ่อฐิแบบโกธคิ ซึง่ถูกสรา้งต่อเตมิ

และบรูณะมาหลายสมยัจนเป็นลักษณะของป้อมปราสาททีส่วยงาม แต่ในปี ค.ศ.

1776 ปราสาทไดเ้สยีหายอยา่งหนักจากเหตุการณ์ไฟไหมแ้ละไมไ่ดรั้บการบรูณะ

จนกระทั่งในชว่งทศวรรษที่ 1970 ไดรั้บการซอ่มแซมและเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์น

ที่สุด น าท่านเดนิทางเลาะรมิฝ่ังทะเลบอลตคิสู่เมอืงพารน์ู (Parnu) ประเทศ

เอสโตเนยี (Estonia) เมอืงตากอากาศแสนสวยรมิฝ่ังทะเลบอลตคิ ชมบา้นไม ้

(Wooden House) สไตล์อาร์ต นูโว และแบบแอสโทเนียนดั ้งเดิมที่ มี

เอกลักษณ์เฉพาะตัวจนกลายเป็นตน้แบบบา้นเรอืนทีน่ าไปสรา้งในสไตนบ์อลตคิ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 173 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 
 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  STRAND SPA AND CONFERENCE  หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง       พารน์ู – ทาลลนิน ์– เรอืเฟอรร์ ีข่า้มฝั่งทะเลบอลตคิ – เฮลซงิก ิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  เดนิทางต่อขึน้สู่เมอืงทาลลนิท ์(Tallinn) เมอืงหลวง และเมอืงทา่ทีส่ าคญั ระยะทาง 128 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
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ทีสุ่ดของเอสโตเนยี  น าท่านเขา้ชมเขตเมอืงเกา่ของทาลลนิน ์(Old Town 

Square) ทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นเมอืงแหง่ยคุกลางทีส่วยทีส่ดุในยุโรปเหนอื  

เดนิชม ยา่นทูมเปีย (Toompea) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของปราสาททูมเปีย ปัจจุบนัได ้

ใชเ้ป็นอาคารรัฐสภาและหน่วยงานราชการ, โบสถอ์เล็กซานเดอร ์เนฟสกี ้

(Alexander Nevsky Cathedral) โบสถรั์สเซยีนออรโ์ธดอกซท์ีใ่หญ่ทีส่ดุใน

เอสโทเนีย เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามมาก แลว้เดนิลัดเลาะแนวก าแพงเมอืงสู่

จตุรัสกลางเมอืงอันเป็นทีต่ัง้ของศาลากลางรายลอ้มดว้ยอาคารทีต่่างยุคสมัยกัน

ตัง้แตศ่ตวรรษที ่15-17 

ประมาณ 2 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย แลว้น าคณะเดนิทางสู่ท่าเรอืเฟอรร์ ีเพื่อเดนิทางขา้มทะเลบอลตกิ สู่เมอืง

เฮลซิงก ิ(Helsinki) ประเทศฟินแลนด ์เมืองหลวงแสนสวยของฟินแลนด ์

เจา้ของฉายา “ธดิาแห่งทะเลบอลตคิ” ชมความงามทวิทัศน์ของทัง้ 2 ฝ่ัง และ

เลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษีบนเรอื (ประมาณ 2 ช ัว่โมง) 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม SCANDIC PARK  หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง      เฮลซงิก ิ– Rock Church – กรงุเทพฯ     

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านสู่ใจกลางนครเฮลซิงกิ (Helsinki) จากนั้นพาชมจตัุรสัรฐัสภา 

(Senate Square) ซึง่เป็นที่ตัง้ของอนุสาวรยีพ์ระเจา้อเล็กซานเดอรแ์ละมหา

วหิารใหญ่นกิายรูเธอรัน อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึตามอัธยาศัย ชม

มหาวหิารอสุเพนสเกข้องศาสนาครสิตน์กิายออรธ์อ ดอกซ ์ทีง่ดงามดว้ยลักษณะ

สถาปัตยกรรมแบบรัสเซยี แลว้น าเขา้ชม Rock Church โบสถซ์ ึง่ออกแบบโดย

สองพีน่อ้งตัวโมและตโิม ในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถแ์บบรเูธอรันทีส่รา้งอยูภ่ายใน

หนิขนาดใหญม่กีารตกแตง่แบบทันสมยั พรอ้มระบบเสยีงทีด่ ี

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเฮลซงิก ิ  

17.35 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิฟินน์แอร ์เที่ยวบนิที่ AY141 บนิตรงจากเฮลซงิกิ

ประเทศฟินแลนด ์สูก่รงุเทพฯ   
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วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ 

07.15 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

รา้นคา้ใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พัก   

เชน่ กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 
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โปรแกรม : FOCUS ON BALTICS (ลทิวัเนยี ลตัเวยี เอสโตเนยี ฟินแลนด)์ 

7 วนั 5 คนื  โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์(AY)  ) 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง:           8-14, 24-30 เม.ย., 25 เม.ย.-1 พ.ค., 30 เม.ย.-6 พ.ค. 61   

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:           6-12, 20-26 พ.ค. 61  

3-9, 21-27 ม.ิย. 61  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 65,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 65,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 65,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
65,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  30,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเยอรมนั 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท ) 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 59,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  28,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเยอรมนั 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท ) 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

 

 

 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเยอรมน ี

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท ) 

6. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 ยโูร) 

  
7. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดรายการเดนิทาง (15 ยโูร)  

8. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7%  

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ า

แลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ 

เงือ่นไขการจอง 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จ าเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
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จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 

leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

 

 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได  ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จริง เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยื่นวซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ หรือค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และโรงแรมใน

รสัเซยีไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่ี

เตยีงเสรมิ 

2. โรงแรมในรัสเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ี

ขนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี

ลักษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
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ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  อัน

เนือ่งจากอบุัตเิหตุรวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การ

ผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, 

พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานที่เกีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต 

รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่

เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มี

ความคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิ

พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่

การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้ ี

เกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
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เอการประกอบการขอวซีา่ประเทศเยอรมน ี 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทาง

ราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ออกมาได ้

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

**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    

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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(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 (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  

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบัญชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนือ่งดว้ย

นะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัด

สมัภาษณ์ 

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่าย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบุชือ่เจา้ของบัญช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

 

**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 

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 ์

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

……………………………………………………………………………………………………………...... 
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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.่...................................... 

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 

 


