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บอลตกิ ฟินแลนด ์เอสโตเนยี ลตัเวยี ลทิวัเนยี 8D5N 

จุดเด่น 

 
 กรุงทาลลนิน ์ชมเมอืงหลวงเอสโตเนยี งดงามไมต่า่งไปจากปร๊ากหรอืครุมลอฟ  

 กรุงรกิา้ เมอืงหลวงลตัเวยี ทีใ่หญท่ีส่ดุในแถบบอลตกิงดงามดว้ยศลิป สถาปัตยกรรม  

 กรุงวลินอีุส เมอืงหลวงลธิัวเนีย งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมโกธกิแหง่ศตวรรษที1่5  

 กรุงเฮลซงิก ิชมเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนานทีม่เีอกลกัษณ์ พรอ้มเลอืกซือ้หาสนิคา้ทอ้งถิน่ 

 ชม ปราสาท TRAKAI ISLAND CASTLE ปราสาททีต่ัง้อยู่บนเกาะรมิทะเลสาบเกรฟ  

 ครัง้หนึง่ในชวีติ สุสานไมก้างเขน แสดงถงึความเชือ่ของผูท้ีนั่บถอืศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ 

 ชม รูนดาเลพาเลซ ซึง่เป็นพระราชวงัทีใ่หญ่ทีส่ดุของลตัเวยี  

 ชม โบสถอ์เล็กซานเดอรเ์นฟสเก ้โบสถใ์หญท่ีม่ยีอดโดมใหญท่ีส่ดุในเมอืงทาลลนิน์ 

 ชม โบสถห์นิเทมเปเลยีวคโิอ ซึง่สรา้งในภเูขาหนิแกรนติขนาดมหมึา  

 ชม อนุสาวรยี ์ซองนซ์เิมลอิุส นักประพันธเ์พลงชาวฟินแลนดท์ีม่ชี ือ่เสยีงไปทัว่โลก 
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ชื่อโปรแกรม บอลตกิ ฟินแลนด ์เอสโตเนีย ลตัเวยี ลทิวัเนยี   

จ านวน 8 วนั 5 คนื 
 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - อสิตนับูล 

 
20:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขา

ออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 10 เคาน์เตอร์ U สายการบนิ 
TURKISH AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยให ้

การตอ้นรับ 
 

23:00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อตาเติร ์ก เมืองอิสตนับูล 

ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK69 
 

 
 

วนัที ่2 อสิตนับูล - เฮลซงิก ิ(นแลนด)์ 

 

05:20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 

08:30 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่กรุงวลินอีุส ประเทศลทิวัเนยี โดยเทีย่วบนิที ่TK1761 

 
11:55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน กรุงวลินอีุส ประเทศลทิวัเนยี หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมือง และตรวจรับ

สมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเทีย่วชม เมอืงเฮลซงิก ิHelsinki ทีม่ปีระวัตศิาสตร์อันยาวนานทีม่เีอกลักษณ์
ของตนเอง ทา่นจะประทบัใจไปกับสถาปัตยกรรมแบบรัสเซยีทีจั่ตรัุสหนา้โบสถ ์อันเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตร์

ทีช่นะรางวลัออสการเ์รือ่ง เรดส ์โดยใชฉ้ากมโหฬารของเฮลซงิกแิทนกรุงเลนนิกราดในสหภาพโซเวยีต ผ่านชม 

จตัุรสัซเีนท Senate Square ใจกลางเมอืง โบสถห์นิเทมเปเลยีวคโิอ Rock Church ซึง่สรา้งในภูเขา
หนิแกรนิตขนาดมหมึา, มหาวหิารอุสเพนสกี Uspenski Cathedral และหากอากาศอ านวย น าท่านชม 

อนุสาวรยี ์ซองนซ์เิมลอิุส The Sibelius Monument อนุสรณ์ของนักประพันธเ์พลงชาวฟินแลนดท์ีม่ี
ช ือ่เสยีงไปทัว่โลก  

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
ทีพ่กั  CROWN PLAZA HOTEL - HELSINKI OR SIMILARS หรอืเทยีบเทา่             

 

วนัที ่3 เฮลซงิก ิ(ฟินแลนด)์ - ทาลลนิน ์(เอสโตเนยี) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

อสิระใหท้่านเดนิเลอืกชอ้ปป้ิงบน ถนนมานไฮม ์Manheim Street ทีเ่ต็มไปดว้ยสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย 
และหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่อาท ิหา้ง STOCKMANN, FORUM, SOKO 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื เพือ่ลงเรอืเดนิสมทุรขนาดใหญ่ ออกเดนิทางจากขา้มจาก เมอืงกรุงทาลลนิน ์Tallinn 

สู ่ เมอืงเฮลซงิก ิHelsinki ทอ่งทะเลบอลตกิทีง่ดงาม เพลดิเพลนิไปกับทวิทัศน์ 2 ฝ่ัง ของเอสโตเนีย และ
ฟินแลนด ์และชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีบนเรอืตามอธัยาศัย (เรอืใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) จากนัน้น าทา่น

เดนิทางสู ่กรุงทาลลนิน ์Tallinn น าทา่นเทีย่วชมเมอืงซึง่มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานมากกวา่ 3,000 ปี เคยถูก
ยดึครองโดยเดนมารก์ สวเีดน และรัสเซยี ภายหลังไดอ้สิรภาพจากสหภาพโซเวยีตในปี ค.ศ. 1991 ซึง่องคก์าร

ยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลก น าทา่นเทีย่วชมเขตโอลดท์าวน์ของเมอืงทาลลนิน์ ทีโ่อบลอ้มดว้ยก าแพง

เมอืงและป้อมปราการในยุคกลาง ใหบ้รรยากาศเหมอืนอยู่ในยุคอัศวนิ ชมเขต เมอืงเกา่ทูมเปีย Toompea ใน
เขตอัพเพอรท์าวน์ ผ่านชม The Palace of Toompea ซึง่ปัจจุบันคอืรัฐสภาแห่งเอสโตเนีย แลว้ไปชมววิ

ทวิทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาทีม่สีสีันสดใสราวกับภาพวาด มโีบสถเ์ซนตโ์อลาฟโดดเด่นเป็นสง่า ผ่านชม 
โบสถอ์เล็กซานเดอรเ์นฟสเก ้Alexanmer Nevsky Cathedral โบสถใ์หญ่ทีม่ยีอดโดมใหญ่ทีส่ดุในเมอืง

ทาลลนิน์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบรัสเซยีนออร์โธด็อกซ ์สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1900 ในชว่งทีเ่อสโตเนียเป็นสว่น
หนึง่ของจักรวรรดซิารแ์หง่รัสเซยี สรา้งขึน้เพือ่อทุศิใหก้บัเจา้ชายอเล็กซานเดอร ์ยาโรสลาวทิซ ์เนฟสกี ้PRINCE 

ALEXANDER YAROSALVITZ NEVSKY จากนัน้ เขา้สูเ่ขต โลเวอร ์ทาวน ์ Lower Town ผ่านชมอาคาร

บา้นเรอืนทีง่ดงามในสไตลศ์ลิปะแบบอารต์นูโว และโกธคิ, ผ่านชมรา้นขายยา The Town Hall Pharmacy ที่
เปิดกจิการมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1422 จนถงึปัจจุบัน, The Great Hall อาคารทีถู่กจัดอันดับวา่มคีวามใหญ่โตเป็น

อันดับสอง รองจากศาลาว่าการเมืองทาลลนิน์ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับประวัตศิาสตร์ของ
เอสโตเนยี ผา่นชม ลคักีเ้ฮาส ์บา้นทีร่อดพน้จากไฟไหมค้รัง้ใหญข่องเมอืง 

  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
ทีพ่กั  PARK INN BY RADISSON CENTRAL - TALLINN OR SIMILARS หรอืเทยีบเทา่             

 

วนัที ่4 พารนู์ (เอสโตเนยี) - รกิา้ (ลตัเวยี) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่กรุงรกิา้ Riga เดนิทางเลาะรมิฝ่ังทะเลบอลตคิสู ่เมอืงพารนู์ Parnu ประเทศเอสโตเนีย 
Estonia เมอืงตากอากาศแสนสวยรมิฝ่ังทะเลบอลตคิ ชม บา้นไมส้ไตลอ์ารต์นูโว Art Nouveau House 

และแบบเอสโทเนยีนดัง้เดมิทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัจนกลายเป็นตน้แบบบา้นเรอืนทีน่ าไปสรา้งในสไตน์บอลต ิ

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นกลับสู ่กรุงรกิา้ Riga เมอืงหลวงของลัทเวยี Latvia น าทา่นเทีย่วชมกรุงรกิา Riga อดตี
เคยเป็นเมอืงทา่ ตัง้อยูร่มิฝ่ังทะเลบอลตกิ บนปากแมน่ ้าเดากาวา Daugava กรุงรกิาเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในกลุม่รัฐ

บอลตกิ ปัจจุบันไดบู้รณะและฟ้ืนฟูใหม้คีวามทันสมัย จนกลายมาเป็นศูนย์กลางการศกึษา และเป็นศูนย์กลาง

วฒันธรรม การเมอืงการปกครอง ธุรกรรม พาณิชยกรรม และอตุสาหกรรมในแถบนี้ และเป็นศนูยก์ลางการขนสง่
ทางรถไฟทีส่ าคัญของรัสเซยี เป็นเมอืงทีม่สีว่นผสมของอทิธพิลแบบ ลัตเวยีน รัสเซยีน และเยอรมันรวมกัน น า

ทา่นเทีย่วชมเขตโอลดท์าวน์ของกรุงรกิา้ และใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงที ่Central Market ซึง่ทา่นจะไดเ้ห็นวถิชีวีติ
ของชาวเมอืง จนไดเ้วลาอนัสมควร 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 

ทีพ่กั  RIGA ISLAND HOTEL - RIGA OR SIMILARS หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่5 รูนดาเลพาเลซ -  รกิา้ (ลตัเวยี) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นชม รูนดาเลพาเลซ Rundale Palace ซึง่เป็นพระราชวังทีใ่หญ่ทีส่ดุของลัตเวยี สรา้งในศตวรรษที ่18 
โดยสถาปนิกชาวอติาเลยีน ซึง่เป็นคนเดยีวกับผูส้รา้งพระราชวังฤดูหนาวในเมอืงเซนตปี์เตอร์สเบริ์กในรัสเซยี 

พระราชวงัแหง่นีส้รา้งในสไตลบ์าร็อคและร็อคโคโค โดยใหเ้ป็นพระราชวงัฤดรูอ้นแวดลอ้มไปดว้ยสวนสวยในชว่ง
ฤดใูบไมผ้ลแิละฤดรูอ้น ใหท้า่นไดช้ม The Staterooms, The White Hall, Gold Hall, Grand Gallery, 

The Duke’s State rooms and the Second Study of the Duke  จากนัน้น าทา่นกลบัสูก่รุงรกิา้ 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นชม กรุงรกิา้ Riga ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันงดงาม จากถนนอัลเบริต์ และถนนอลซิาเบธ 
ผา่นชมอาคารแบบอารต์นูโว ทีส่รา้งในยคุกลาง อายุเกา่แก่กวา่ 800 ปี ผ่านชม ปราสาทรกิา้ Riga Castle ซึง่

ปัจจุบันไดใ้ชเ้ป็นท าเนียบประธานาธบิด ีน าท่านชม ยา่นเมอืงเกา่ Old  Town Square , The Powder 
Tower, ผ่านชมร่องรอยก าแพงเมืองโบราณ และ โบสถ ์St Peter Cathedral , House of the 

Brotherhood of the blackheads และชมDome Cathedral, Big and Small Guildhalls, 

St.Jacob’s Church 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 
ทีพ่กั  RIGA ISLAND HOTEL - RIGA OR SIMILARS หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่6 ชวัเลย ์-  ทราไก - เนนิเขาแหง่ไมก้างเขน - วลินอีุส (ลทิวัเนยี) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชวัเลย ์Siauliai เมอืงทีม่คีวามเกา่แกอ่กีเมอืงหนึง่ ในอดตีเคยถูกเผาในยุคสงครามถงึ 

7 ครัง้ดว้ยกันปัจจุบันทางการไดฟ้ื้นฟูจนกลายมาเป็นศูนยก์ลางทางวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมทีส่ าคัญเมอืง
หนึง่ของลทิัวเนียแวะเยีย่มชมรอบเมอืง ไดเ้วลาเดนิทางตอ่น าทา่นแวะชม สุสานไมก้างเขน Hill of Crosses 

สถานทีอ่นัแสดงถงึความเชือ่ของผูค้นทีนั่บถอืศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ ซึง่มมีายาวนานนับตัง้แตช่ว่งยุค
สงคราม สถานทีแ่ห่งนี้เปรียบเสมือนสุสานไมก้างเขนนับแสนชิน้ แมก้ระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนน ามาทิง้อย่าง

ตอ่เนือ่ง อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ถา่ยรูปและชมววิโดยรอบ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงทราไก TRAKAI เมอืงหลวงเกา่ของประเทศลทิัวเนีย ศูนยก์ลางทางประวัตศิาสตรข์อง
ลทิวัเนยี ปัจจบุนัเป็นเมอืงพักตากอากาศรมิทะเลสาบทีไ่ดรั้บความนิยมจากนักทอ่งเทีย่วเป็นอย่างมาก ลอ้มรอบ

ดว้ยทะเลสาบกว่า 200 แห่ง จากนัน้น าท่านเขา้ชม ปราสาท TRAKAI ISLAND CASTLE HISTORY 
MUSEUM เป็นปราสาททีต่ัง้อยู่บนเกาะรมิทะเลสาบเกรฟ Galve เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปีศตวรรษที ่14 โดยทา่นแก

รนดด์ุก๊วเีทาทสั Vytautas ทีป่ระสงคจ์ะใชช้วีติในบัน้ปลายกอ่นทีจ่ะกลายเป็นคกุในชว่งศตวรรษที ่17 ใหท้า่นได ้

ชมความยิง่ใหญ่ของปราสาทที่สรา้งขึน้มาจากาหนิลว้นๆ และเพลดิเพลนิไปกับทวิทัศน์รอบปราสาททีแ่สน
สวยงาม จากนัน้น าทา่นชมเมอืงเกา่ กรุงวลินอีุส Vilnius ทีต่ัง้อยู่ระหวา่งแม่น ้าสองสาย เนรสิ Neris และ วลิ

เนเล Vilnele และลอ้มรอบไปดว้ยเนนิเขาทีม่ตีน้ไมเ้ขยีวขจเีป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุในลธิัวเนีย เมอืงดังกลา่วถูกสรา้ง
ขึน้ในปี ค.ศ. 1323 ผา่นรอ้นผา่นหนาวมามาหลายครัง้ไม่วา่จะเป็นความขัดแยง้ทางดา้นผลประโยชน์ทางการคา้ 

ท าใหเ้กดิสงครามหลายครั้งในหลายศตวรรษต่อมาถูกยึดครองก็หลายครั้ง หรือเกดิไฟไหมใ้หญ่หลายครา

อย่างไรก็ตาม วลิเนียสก็สามารถกลับมาเป็นตัวของตัวเองไดทุ้กครัง้ ในฐานะทีเ่ป็นจุดเชือ่มต่อทางวัฒนธรรม
ระหวา่งโรมัน ไบเซนไทน ์ยโุรป และยูเรเซยี ท าใหเ้ราสามารถเห็นสถาปัตยกรรมของยุโรปหลากหลายตัง้แตยุ่ค

กอธคิ เรเนซองค ์บาโรค และคลาสสคิ ตัง้อยู่ในผังเมอืงแบบยุคกลางท าใหยู้เนสโกประกาศใหเ้มอืงเกา่วลิเนียส



  

 
5 

เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 ชมความสวยงามของโบสถส์วยๆ และวหิารตา่งๆ ทีต่กแตง่ในสไตลบ์าร็อคและ

โกธคิ ชม ก าแพงเมอืง Gate of Dawn จากศตวรรษที ่16 ชมย่านเมอืงเกา่ทีถ่อืวา่เป็นเขตเมอืงเกา่ทีใ่หญ่
ทีส่ดุในเขตยุโรปกลาง และถ่ายรูปกับความงดงามของอาคารเก่าแก่เมื่อครัง้สมัยศตวรรษที่ 15 – 16 และชม 

เมอืงเกา่ The Old Town and The Chruch of the Holy Spirit and Holy Mother 
 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

ทีพ่กั CROWNE PLAZA VILNIUS HOTEL OR SIMILARS หรอืเทยีบเทา่             
 

วนัที ่7 วลินอีุส - อสิตนับูล 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นหรือเลอืกชอ้ปป้ิงและหาซือ้ของฝากของขวัญก่อนเดนิทางกลับ ใหท้่านไดด้ืม่ด ่ากับ
บรรยากาศชวิๆ หรือจะเลอืกน่ังชมิกาแฟรสชาดเยีย่มตามรา้นต่างๆ มากมาย พรอ้มกันตามเวลานัดหมายเพื่อ

เดนิทางสูส่นามบนิ 

 
เทีย่ง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

 
17:30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน วลินอีุส (ลทิวัเนยี) 

 

20:00 น. ออกเดนิทางกลับสู่ อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES 
เทีย่วบนิที ่TK1408 

 
22:40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 

วนัที ่8 อสิตนับูล - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 
01:25 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK68 

 

15:00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกั
เดีย่ว 

วซีา่ 
ฮงัการ ี

เดอืน  กรกฎาคม 

14 ก.ค. 61 - 21 ก.ค. 61  55,999 54,999 52,999 9,000 4,000 
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสขุภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบีย้ประกันเริม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 
 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 40 Euro /ทา่น ตลอดทรปิการ

เดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ที่

อยู ่4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ
ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
 คา่วซีา่นักทอ่งเทีย่ว กรณียืน่ขอ SCHENGEN VISA จะตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมในการยืน่ ทา่นละ 4,000 บาท (คา่วี

ซา่อาจมกีารเปลีย่นแปลขึน้ลงตามอตัราคา่เงนิ) (คา่ธรรมเนียมวซีา่ทางสถานทตูจะไม่คนืคา่ธรรมเนียมใหก้ับทา่น ไม่

วา่ทา่นจะผา่นการพจิารณาหรอืไม่ก็ตาม) 
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เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 

 

หมายเหตุ 
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ

ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้

ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 
4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 กรณี ไมม่วีซี่า หากมคีวามประสงคใ์หท้างบรษัิทด าเนินการยืน่เอกสารวซี่า จะตอ้งมคีา่ธรรมเนียมในการด าเนินการ 

ทา่นละ 4,000 บาท  

 กรณีที ่ยงัไมอ่อกต ัว๋ และวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหัก 

คา่มัดจ าตั๋วเครื่องบนิท่านละ 5,000 บาท พรอ้มค่าธรรมเนียมในการยนืวซี่า และจะคนืเงนิสว่นทีเ่หลอืใหภ้ายใน 7 
วนั หลงัจากวนัทราบผล  

 กรณีที ่ออกต ัว๋แลว้ และวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ธรรมเนียม

ตามราคาจรงิ 
 กรณี วซีา่ไมผ่า่น การพจิารณาจากทางสถานทตู บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 

 การยืน่ขอวซีา่เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กท่กุๆ ทา่น กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบุ พรอ้มสง่มอบ

เอกสารประกอบการยืน่วซี่า ไม่นอ้ยกว่า 4-6 สัปดาห ์ก่อนการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทาง

สถานทูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วซี่า

อกีครัง้หนึง่) 
 กรณีท่านส่งเอกสารในการท าวซี่าล่าชา้ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบนิ และผลวซี่าของท่านไม่ผ่าน

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด 
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การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 15,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนียม

ในการมัดจ าตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA  สถานทตูฮงัการ ี
 
สถานทีต่ดิตอ่ 

การขอวซี่าผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาสแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศูนยรั์บค ารอ้งขอวซี่า **ใชเ้วลาในการขอวซี่าประมาณ 
15 วนัท าการ ไมร่วมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ*์* 
 
การเตรยีมเอกสาร  

1. ส าหรบับคุคลท ัว่ไป 
 หนังสอืเดนิทางมอีายุเหลอืนับจากวันเดนิทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่า

กวา่ 6 เดอืน (ถา้ทา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย)  
 รปูถา่ยส ี 2” จ านวน 2 รปู (ไมส่วมแวน่ตาด า, แตง่กายสภุาพ, ไม่เอารูป

รับปรญิญา, ใส่ชดุครุย, หรอืใส่ชดุราชการ, ไม่ยิม้, พืน้หลังเป็นสขีาว 
ตอ้งไมเ่ป็นลวดลาย และหา้มเป็นภาพถา่ยทีส่แกนจากคอมพวิเตอร)์   

 ส าเนาทะเบยีนบา้น, บัตรประชาชน 
 กรอกแบบฟอรม์ขอ้มูลเบอรโ์ทรศัพท ์มอืถอื/เบอรบ์า้น/เบอรท์ีท่ างาน/

ทีอ่ยู ่เพือ่ใชใ้นการยืน่ขอวซีา่ 
 กรณีทีผู่เ้ดนิทางสมรส และเอกสารเพิม่เตมิคอื ทะเบยีนสมรส, ใบหย่า, 

(ในกรณีทีคู่ส่มรสเสยีชวีติ) ใบมรณะบัตร  
 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, นามสกลุ (ถา้ม)ี  
 หลักฐานการเงนิ (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ STATMENT เลม่เดยีวกัน) 

1. หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบ ุชือ่เจา้ของบัญช ีใหค้รบถว้น (สะกดชือ่-นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) ม ีอายุไม่เกนิ 20 
วัน นับจากวันทีย่ืน่วซีา่ 

2. STATEMENT ยอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซี่า มยีอดเงนิไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการ
รับรอง 1 ทา่น และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (สะกดชือ่-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 
ม ีอายไุมเ่กนิ 20 วัน นับจากวันทีย่ืน่วซีา่ 

3. สมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์อัพเดทใหเ้ป็นปัจจุบันและน าสมดุไปแสดงใหเ้จา้หนา้ทีส่ถานทตูในวันสัมภาษณ์ 
** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมดุบัญชอีอมทรัพยเ์ลม่เดยีวกันเทา่นัน้ ** 

 หนังสอืรับรองการท างาน (ฉบับจรงิ) จากบรษัิททีท่า่นท างานอยู ่(ภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
1. กรณีทีเ่ป็นพนักงานบรษัิททั่วไป ใชห้นังสอืรับรองการท างานฉบับจรงิ (ภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 

2. กรณีประกอบธุรกจิส่วนตัว ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคัดไม่เกนิ 3 เดอืน) หรอื ส าเนาใบ
ทะเบยีนพาณชิย ์และหนา้หนังสอืรับรองตอ้งมชีือ่กจิการ และชือ่ผูเ้ดนิทางเป็นหุน้ส่วน หรอืเป็นเจา้ของกจิการ
ดว้ย     

3. กรณีท าธุรกจิสว่นตัว (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนการคา้) ใหท้ าหนังสอืชีแ้จงตอ่สถานทตู (ภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
4. กรณีขา้ราชการ ตอ้งใชห้นังสือรับรองการท างานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่

สามารถใชส้ าเนาบัตรขา้ราชการเพยีงหลักฐานเดยีวยืน่ตอ่สถานทตูได ้  
2. ส าหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ทีเ่ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบคุคลทั่วไป และขอเพิม่เตมิดังนี้)  

 หนังสอืรับรองการเรยีน (ตัวจรงิภาษาอังกฤษเทา่นัน้) จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลัยเทา่นัน้  
3. ส าหรบัเด็ก ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง และอายไุมเ่กนิ 20 ปี (ขอเอกสารเพิม่เตมิดังนี)้ 

 หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางทีท่ าจากทีว่า่การอ าเภอ (ถา้เดนิทางพรอ้มบดิาหรอืมารดาทา่นใดทา่นหนึง่ ไมต่อ้งท า)  
 หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน (ภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ ่ากวา่ 15 ปีขอส าเนาสตูบัิตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ไมส่ามารถใชบั้ตรประชาชนเด็กได)้  
 ส าเนาบัตรประชาชน (บดิา และมารดา)   
 ใบรับรองการท างานงานของบดิา หรอื มารดา 
 กรณีทีบ่ดิา หรอืมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากตน้สังกัด และส าเนาบัตรขา้ราชการ 1 ชดุ  
 หลักฐานการเงนิ (ส าเนาบัญชเีงนิฝากธนาคารถา่ยตัง้แตห่นา้แรกจนถงึปัจจุบัน) ของบดิา หรอืมารดา  

 ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิา และมารดาของผูเ้ดนิทาง 
4. ส าหรบับคุคลทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งประเทศแตม่ถี ิน่พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 กรณีผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์จนี (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพจิารณาผลวซีา่อย่างนอ้ย 1 เดอืน ดังนัน้ตอ้ง
เปลีย่นเป็นหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เลม่เหลอืง) กอ่น  

 ทา่นตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงใหเ้รยีบรอ้ยก่อน จงึจะสามารถยืน่วซีา่ได ้(ระยะเวลาในการ
พจิารณาผลวซีา่ขึน้อยูก่ับทางสถานทตู) 

 
*** กรณุาจดัเตรยีมเอกสารตามทีร่ะบเุพือ่ผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของทา่น *** 

 
หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ ์ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรด

แตง่กายสภุาพ ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิม่เตมิทางบรษิทัใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วดว้ยเชน่กนั
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เอกสารขอยืน่ SCHENGEN VISA  ฮงัการ ี
 ***กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ เทา่น ัน้*** 

 
1. ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง (ภาษาไทย)   

2. ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง (ภาษาองักฤษ)   

3. วนั/เดอืน/ปีเกดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ สถานทีเ่กดิ 
     ประเทศ     

4. ทีอ่ยู ่(ถา้ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น กบัทีอ่ยูปั่จจบุนัคนละทีอ่ยูก่รุณาแจง้รายละเอยีด)  
    

  

  รหัสไปรษณีย ์  
4.1 ทา่นอาศยัอยูใ่นบา้นหลงันี้มาเป็นเวลา  ปี    เดอืน 

4.2 โทรศพัทบ์า้น   
4.3  ทีท่ างาน   

4.4  มอืถอื    
4.5  โทรสารFax   

4.6  E-Mail   

 5.  มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด     เลม่      
5.1 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่   

                 วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
5.2 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่   

                 วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  

6. หนังสอืเดนิทางปัจจุบนัเลขที ่   
วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  

   7.  ประเทศทีเ่คยเดนิทางไป (ในรอบ10 ปี) วนัเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีว่นั และวตัถปุระสงคใ์นการไป 
7.1 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
 7.2 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.3 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.4 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.5 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.6 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.7 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.8 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.9 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.10 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   
        เหตผุลในการเดนิทาง   

8. ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษหรอืไม ่  
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8.1 หากทา่นเคยเขา้ประเทศองักฤษเมือ่   

8.2 วนัเดอืนปีทีเ่คยเขา้ครัง้ลา่สดุ   
8.3 รวมทัง้หมดกีว่นั   

8.4 วตัถปุระสงคใ์นการไป   
9. ทา่นเคยไดรั้บการปฏเิสธวซีา่อังกฤษ หรอืประเทศอืน่ๆหรอืไม ่  

9.1 หากทา่นเคย เคยถูกปฏเิสธจากประเทศ   

9.2 สาเหตใุนการถกูปฏเิสธวซีา่   

10. สถานภาพ    ❍ โสด   ❍ หยา่ และมทีะเบยีนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

        ❍ แตง่งานแลว้ (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน) ❍ แตง่งาน และมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

 
ขอ้มูลสว่นตวัของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรบั และรายจา่ยตา่งๆ 

11. งานปัจจบุนัท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาองักฤษ) 

11.1 ชือ่บรษัิททีท่ างาน   
11.2 วนัทีเ่ริม่การท างาน   

11.3 ทีอ่ยูข่องบรษัิททีท่ างาน   

12. ทา่นมรีายไดน้อกเหนอืจากงานประจ าหรอืไม ่  ❍ ม ี  ❍ ไมม่ ี   

12.1 ถา้มโีปรดกรอกรายละเอยีด   

12.2 เงนิเดอืน        บาท 
13. รายไดร้วมตอ่เดอืนจากทกุงานทีท่า่นท า     บาท 

14. ทา่นมรีายรับจากแหลง่อืน่ๆหรอืไมร่วมทัง้เพือ่นๆ และครอบครัว ❍ ม ีรายได ้  บาท ❍ ไมม่ ี

14.1  ถา้มโีปรดแสดงรายละเอยีด   
      15. ทา่นไดม้กีารออมเงนิ เชน่ ไดซ้ือ้บา้น , ทีด่นิ , อสงัหารมิทรัพย ์, ซือ้หุน้เลน่แชรห์รอืไม่ 

❍ ม ีโปรดแจง้รายละเอยีด และระบจุ านวน              ❍ ไมม่ ี

16. ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้ับสมาชกิครอบครัวเดอืนละเทา่ไหร่   
17. ทา่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตวัตอ่เดอืนเทา่ไหร่   

18. ในการเดนิทางครัง้นีใ้ครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น   

19. ใครเป็นคนจา่ยคา่ใชจ้่ายตา่งๆ เชน่ คา่โรงแรม คา่อาหาร   
20. ถา้มคีนจา่ยใหท้า่นไมว่า่จะเป็นบางสว่นหรอืทัง้หมด เขาไดจ้่ายใหเ้ป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร่   

21. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของทา่นในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร่   
 

กรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
22. ชือ่-นามสกลุ ของคูส่มรส   

22.1 วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส   

22.2 เชือ้ชาต ิ              สญัชาต ิ  
22.3 หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  

22.4 ทีอ่ยู่ปัจจุบนัของคูส่มรส  
 

  

 
กรณีทีม่บีุตร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทุกคน 

23. ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่1   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   

ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 

 
  

ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่2   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   

วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 

 
  

ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่3   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   



  

 
12 

วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   

ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 
 

  
ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่4   

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ  

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   

ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 
 

  
 

ขอ้มูลของบดิา และมารดา 

24. ประวตัขิองบดิา  
ชือ่-นามสกลุ ของบดิา   

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา   สถานทีเ่กดิ   
ประเทศทีเ่กดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  

25. ประวตัขิองมารดา  
ชือ่-นามสกลุ ของมารดา   

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา   สถานทีเ่กดิ   
ประเทศทีเ่กดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
 


