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A LUXURY VIEW BALTIC 

ลทิวัเนีย ลัตเวยี เอสโตเนีย  

7 วัน 4 คนื 
เดนิทาง พฤษภาคม63 

ราคาแนะน าเพียง 45,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – แฟรงกเ์ฟิรต์ – วลินิอสุ 

วนัท่ี 2. วลินิอสุ – ทราไค - วลินิอสุ 

วนัท่ี 3วลินิอสุ - เคานสั – ชวัเลย ์(ลทิัวเนีย) – รกิา  (เมืองหลวงแห่งลตัเวีย) 
วนัท่ี 4. รกิา – ฟิลสร์นัดาเล – รกิา 

วนัท่ี 5. รกิา –ซิกลุดา้ (ลตัเวีย) – พารน์ ู(เอสโตเนีย) 

วนัท่ี 6. พารน์ ู- ทาลลนิน ์– สนามบนิ - แฟรงกเ์ฟิรต์ 

วนัท่ี 7.แฟรงกเ์ฟิรต์  - กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 8. เมสเตร ้– ฟลอเรนซ ์– ปิซ่า – หอเอนปิซ่า 

วนัท่ี 9.ปิซ่า – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม - วาตกินั 

วนัท่ี 10 โรม – สนามบนิ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – แฟรงกเ์ฟิรต์ – วิลนิอุส  
20.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู4 เคานเ์ตอร ์G สายการบินลฟูตฮ์ันซ่าโดยมี
เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

23.00น. ออกเดนิทางสูแ่ฟรงกเ์ฟิรต์ โดยสายการบนิลฟูตฮ์นัซ่า เท่ียวบนิท่ี LH 773 

วันที ่2 วิลนิอุส – ทราไค - วิลนิอุส 
06.00 น. เดนิทางถึงสนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี  เพ่ือเปล่ียนเครื่อง 
10.00 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงวลินิอสุดว้ยเท่ียวบนิ LH886 
13.00 น. เดนิทางถึงกรุงวลินิอสุ (Vilnius) เมืองหลวงแห่งลทิวัเนีย น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร (เวลาทอ้งถิ่นชา้

กวา่ประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ชั๋วโมงในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563)   
 น าท่านชมกรุงวลินิอุส (Vilnius) ตัง้อยู่ท่ามกลางแม่น า้เนริส และแม่น า้วิลเนเล ท่ีโอบลอ้มดว้ยขนุเขาท่ีมีตน้ไมน้านาพนัธุ ์

จึงไดข้ึน้ช่ือวา่งามสดุแห่งลิทัวเนีย ไดร้บัการยกย่องจากยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994  น าท่านชมเขตเมืองเก่า 
(Vilnius old town) ซึ่งถือวา่เป็นเขตเมืองเก่าท่ีสดุแห่งยุโรปกลาง ตัง้แต่ครัง้ ศตวรรษท่ี 15-16 รวมทัง้ Gate of Dawn หรือ
ก าแพงเมืองเก่า ประตเูมือง 1 ใน 10 ประตเูมืองของเมืองท่ียงัหลงเหลืออยู่  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองทราไค (Trakai) 
เพ่ือเขา้ชมปราสาททราไค (Trakai Island Castle) เป็นปราสาทหินท่ีสรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 14 ตัง้อยู่บนเกาะในทะเลสาบ
เกรฟ(Lake Galve) โดย ดยุควีเตาตาส (Duke of  Kestutis) เจา้ผูค้รองแควน้ทราไกในสมยัอดีต ตวัปราสาทจะตัง้อยู่บน
เกาะ ท่านสามารถขา้มสู่ตวัปราสาทโดยเดินขา้มสะพานท่ีเช่ือมติดต่อกันระหว่างชายฝ่ังกับตวัปราสาท พรอ้มทัง้ชมความ
งดงามของทะเลสาบเกรฟท่ีสวยงามไมแ่พท่ี้ใด จากนัน้น าท่านกลบัไปยงักรุงวลินิอสุ 

 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
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ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN VILNIUS  หรือเทียบเท่า  

วันที ่3 วิลนิอุส - เคานัส – ชัวเลย ์(ลิทวัเนีย) – ริกา  (เมืองหลวงแห่งลัตเวีย) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมเมืองเคานัส เมืองท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดบัสองของประเทศลทิวัเนีย รองจากวนิิอสุ ซึ่งยงัเป็นเมืองท่ีงดงามอีก
เมืองหนึ่งของลิทัวเนีย ใหท้่านถ่ายภาพและชมอาคา ท่ีท าการศาลาว่าการ (City hall) และ ปราสาทเคานัส (Kaunas 

Castle) ปราสาทหินท่ีสรา้งขึน้มาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 14 เพ่ือปอ้งการกนัการโจมทางดา้นศาสนา แรกเริม่อาคารปราสาทนีไ้ดร้บั
การบนัทึกไว ้ในปี 1361 แตถ่กูทาลายดว้ยผูก้่อสงครามทางดา้นศาสนา และไดมี้การก่อสรา้งขึน้มาใหม่อีกครัง้ในปี 1408 
จากท่ีน่ีสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของแม่นา้ทัง้สองสายท่ีมาบรรจบกันท่ีเมืองนีค้ือแม่น้าเนริสและแม่น า้เนมานอีก
ดว้ย และชม Holy Cross Church ท่ีสรา้งขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรมสมยัใหม่แบบเรอแนสซองส ์และ วิหารเคานัส(Kaunas 

Cathedral) ท่ีมีการสรา้งแบบผสมผสานตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 15 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองซัวเลย ์(Siauliai) เมืองเก่าท่ีเคยผา่นสงครามมาถึง 7 ครัง้ และไดร้บัการบูรณะซ่อมแซมจนกลบัมา

เป็นศนูยก์ลางทางวฒันธรรมและอตุสาหกรรมอีกแห่งของลิทัวเนีย น าท่านชมสุสานไม้กางเขน (Hill of Crosses)  สสุาน
ไมก้างเขนนบัแสนชิน้ท่ีปัจจุบนัยังคงมีคนน ามาทิง้อยู่  เน่ืองดว้ยเป็นสถานท่ีแห่งความเช่ือของผูน้ับถือศาสนาคริสตน์ิกาย
โรมนัคาทอลิก ท่ีมีมาตัง้แต่ยุคสงคราม ใหท้่านไดถ้่ายรูปและชมวิวโดยรอบ จากนัน้นาท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ เมือง 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองริกา (Rica) เมืองหลวงแห่งลตัเวีย (Latvia)   

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั PARK INN BY RADISSON RICA หรือเทียบเท่า 
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วันที ่4 ริกา – ฟิลสรั์นดาเล – ริกา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองฟิลสรั์นดาเล (Pilsrundale) ประเทศลตัเวีย น าท่านเดินทางเขา้ชมพระราชวงัรุน
ดาเล (Rundale Palace) ท่ีพ  านกัของ ดยค ุแห่ง คอรท์แลนด ์(Dukes of Courtland) ตวัพระราชวงัออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวอิตาเลียนท่ีออกแบบพระราชวงัเฮอรม์ิเทจท่ีนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ท าใหพ้ระราชวงัแห่งนีมี้ความงดงามไม่แพท่ี้ใดใน
ยโุรป นอกจากนีพ้ระราชวงัรุนดาเลยังไดร้บัยกย่องใหเ้ป็นสดุยอดของการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีเป็นการประยุกต ์ของ
สองวฒันธรรมระหวา่งเยอรมนัและรสัเซียไดอ้ย่างลงตวัท่ีสดุในทวีปยุโรป จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองริกา (Rica) เมือง
หลวงแห่งลตัเวีย (Latvia) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้ชมเมืองเก่าชมร่องรอยของก าแพงเมืองโบราณท่ีเคยโอบลอ้มเมืองและป้อมดินปืนท่ียังคงอนุรกัษ์ไว ้ชมจัตรุสัโดม 

(Dome Square) อนัเป็นท่ีตัง้ของ Riga Dome Cathedral มหาวหิารประจ าเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในแถบบอลติกและมีออรแ์กน 
(Organ) ท่ีใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก, ชมหอเก็บดนิปืน (The Powder Tower ) เคยเป็นหนึ่งใน 28 หอสงัเกตการณ์ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของป้อมปราการเมือง น าท่านถ่ายรูปกับปราสาทริกา (Riga Castle) สรา้งขึน้ในปี 1330 เพ่ือเป็นท่ีอยู่ของ 
Livonian Order เคยถูกท าลายไปในศตวรรษท่ี 15 โดยชาวเมืองและไดร้บัการสรา้งขึน้ ใหม่โดยชาวเมืองเช่นกัน ปัจจุบนั
นอกจากเป็นท่ีอยู่ของประธานาธิบดีของลทัเวีย ยงัเป็นท่ีตัง้ของพพิธิภณัฑด์ว้ย 

 
 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั PARK INN BY RADISSON RICA หรือเทียบเท่า 
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วันที ่5 ริกา –ซิกุลด้า (ลัตเวีย) – พารนู์ (เอสโตเนีย)  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองซิกุลด้า(Sigulda) เมืองเล็กๆ ซึ่งมีประชากรไม่ถึงสองหม่ืนคนและไม่ห่างไกลจากนครริกา้  เขา้ชม
ปราสาททูไรด้า (Turaida Castle) สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1214 โดยอารค์บิช็อปแห่งริกา้ เป็นปราสาทก่ออิฐแบบโกธิค ซึ่งถูก
สรา้งต่อเติมและบูรณะมาหลายสมยัจนเป็นลกัษณะของป้อมปราสาทท่ีสวยงาม แต่ในปี ค.ศ.1776 ปราสาทไดเ้สียหาย
อย่างหนักจากเหตกุารณ์ไฟไหมแ้ละไม่ไดร้บัการบูรณะจนกระทั่งในช่วงทศวรรษท่ี 1970 ได้รบัการซ่อมแซมและเปิดเป็น
พพิธิภณัฑใ์นท่ีสดุ  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางเลาะรมิฝ่ังทะเลบอลตคิสูเ่มืองพารนู์ (Parnu) ประเทศเอสโตเนีย (Estonia) เมืองตากอากาศแสนสวยริมฝ่ัง

ทะเลบอลติค ชมบา้นไม ้(Wooden House) สไตลอ์ารต์นูโว และแบบแอสโทเนียนดัง้เดิมท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจน
กลายเป็นตน้แบบบา้นเรือนท่ีน าไปสรา้งในสไตนบ์อลติค 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั STRAND SPA หรือเทยีบเท่า 

วันที ่6 พารนู์ - ทาลลินน ์– สนามบิน - แฟรงกเ์ฟิรต์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดนิทางตอ่ขึน้สูเ่มืองทาลลินท ์(Tallinn) เมืองหลวง และเมืองท่าท่ีส  าคญัท่ีสดุของเอสโตเนีย  น าท่านเขา้ชมเขตเมืองเก่า
ของทาลลินน ์(Old Town Square) ท่ีไดร้บัการยกย่องวา่เป็นเมืองแห่งยุคกลางท่ีสวยท่ีสดุในยุโรปเหนือ  เดินชม ย่านทูม
เปีย (Toompea) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของปราสาททูมเปีย (Toompea Castle) ซึ่งปัจจุบนัไดใ้ชเ้ป็นอาคารรฐัสภาและหน่วยงาน
ราชการ, โบสถอ์เลก็ซานเดอร ์เนฟสกี ้(Alexander Nevsky Cathedral) โบสถร์สัเซียนออรโ์ธดอกซท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในเอสโทเนีย 
เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมาก แลว้เดินลดัเลาะแนวก าแพงเมืองสู่จตรุสักลางเมืองอันเป็นท่ีตัง้ของศาลากลางรายลอ้ม
ดว้ยอาคารท่ีตา่งยคุสมยักนัตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 15-17 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
16.00 น. น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิเฮลซิงกิ 
18.05 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิลฟูตฮ์นัซ่า เท่ียวบนิท่ี LH 883  
19.30 น. เดนิทางถึงสนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี  เพ่ือเปล่ียนเครื่อง 
22.00 น. ออกเดนิทางโดยเท่ียวบนิท่ี LH772 สูก่รุงเทพฯ 

วันที ่7 แฟรงกเ์ฟิรต์ - กรุงเทพ 
14.10 น. เดนิทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดภิาพ 
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ราคาแนะน าเพยีง  
A LUXURY VIEW BALTIC 
ลิทวัเนีย ลัตเวยี เอสโตเนีย  

7 วัน 4 คืน 
โดยสายการบนิลูฟตฮ์ันซ่า 

 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

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

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
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3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ผูเ้ดนิทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (14 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 ยโูร) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 
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1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต  ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งส  าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  



  9  A LUXURY VIEW BALTIC  ลทิวัเนีย ลตัเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด ์7 DAY 4 NIGHTS  BY AY   [GQ3VNO-LH001] 

 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ
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หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 % 

ของพืน้ทีร่ปูถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ 

เพือ่ความถูกตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรบัรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน    

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(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

อยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมร่ับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ์  

4.2  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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4.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ และขอส าเนาหนา้พาสปอรต์หรอื

บัตรประชาชนของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหด้ว้ย 

4.2.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบัญชบีุ๊คแบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื่องดว้ย

นะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัด

สมัภาษณ์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทูตดว้ย** 
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เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(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                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 
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 ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ 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      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 


