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GREATEST BALTIC 

ลทิวัเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 

7 วัน 5 คืน 
เดนิทาง กนัยายน – ธันวาคม 62 

เร่ิมต้นเพียง 51,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ– วลินิอสุ (ลทิวัเนีย) 

วนัท่ี 2. วลินิอสุ – ทราไค – เคานสั (ลทิวัเนีย) 

วนัท่ี 3เคานสั – ชวัเลย์ (ลทิวัเนีย) – ฟิลส์รันดาเล (ลตัเวีย) – พระราชวงัรุนดาเล – ริกา  (เมืองหลวงแห่งลตัเวีย) 
วนัท่ี 4. เมืองเก่าริกา – ซิกลุด้า (ลตัเวีย) – พาร์น ู(เอสโตเนีย) 

วนัท่ี 5. พาร์น ู– ทาลลนิน์ – เรือเฟอร์ร่ีข้ามฝ่ังทะเลบอลตคิ – เฮลซิงกิ 

วนัท่ี 6. เฮลซิงกิ – Rock Church – สนามบนิ    

วนัท่ี 7.กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 8. เมสเตร้ – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า 

วนัท่ี 9.ปิซ่า – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม - วาตกินั 

วนัท่ี 10 โรม – สนามบนิ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – วิลนิอุส  
06.00 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศประต ู4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์ โดยมี
เจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

08.55 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเฮลซิงกิ โดยสายการบนิฟินน์แอร์ เท่ียวบนิท่ี AY 142  
*** ส าหรับคณะที่ออกเดนิทางตัง้แต่  7 พ.ย. จะออกเดนิทางเวลา 09.05 น.และไปถึงเฮลซิงกิเวลา 15.00 น.*** 

15.15 น. เดนิทางถึงกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) เมืองหลวงแห่งฟินแลนด์ (Finland) เพ่ือเปล่ียนเคร่ือง 
16.20 น. ออกเดนิทางโดยเท่ียวบนิท่ี AY 1105 สูก่รุงวลินีอสุ (Vilnius) เมืองหลวงแห่งลทิวัเนีย (Lithuania) 

*** ส าหรับคณะที่ออกเดนิทางตัง้แต่  7 พ.ย. จะออกเดนิทางเวลา 16.25 น.และไปถึงวลินิอุสเวลา 18.05 น.*** 
17.35 น. เดนิทางถึงกรุงวลินิอสุ (Vilnius) เมืองหลวงแห่งลทิวัเนีย น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร (เวลาท้องถิ่นช้า

กวา่ประเทศไทย 6 ชัว๋โมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ชัว๋โมงในวนัท่ี 31 มีนาคม 2562)   
ที่พัก เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม CONGRESS  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 วิลนิอุส – ทราไค – เคานัส (ลิทัวเนีย) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมกรุงวลินิอุส (Vilnius) ตัง้อยู่ท่ามกลางแม่น า้เนริส และแม่น า้วิลเนเล ท่ีโอบล้อมด้วยขนุเขาท่ีมีต้นไม้นานาพนัธุ์ 
จึงได้ขึน้ช่ือวา่งามสดุแห่งลิทัวเนีย ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 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 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

         บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองทราไค (Trakai) เพ่ือเข้าชมปราสาททราไค (Trakai Island Castle) เป็นปราสาทหินท่ีสร้าง
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ขึน้ในศตวรรษท่ี 14 ตัง้อยู่บนเกาะในทะเลสาบเกรฟ(Lake Galvė) โดย ดยุควีเตาตาส (Duke of  Kęstutis) เจ้าผู้ครอง
แคว้นทราไกในสมยัอดีต ตวัปราสาทจะตัง้อยู่บนเกาะ ท่านสามารถข้ามสู่ตวัปราสาทโดยเดินข้ามสะพานท่ีเช่ือมติดต่อกัน
ระหว่างชายฝ่ังกับตวัปราสาท พร้อมทัง้ชมความงดงามของทะเลสาบเกรฟท่ีสวยงามไม่แพ้ท่ีใด จากนัน้นาท่านเดินทางสู่
เมืองเคานัส (Kaunas) อดีตเมืองหลวงชั่วคราวของประเทศลิทัวเนีย ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ตัง้อยู่ตรงท่ีบรรจบกัน
ของแมน้่าเนริส และแมน้่าเนมาน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาพืน้เมือง 
ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั KAUNAS หรือเทียบเท่า  

วันที่ 3 
เคานัส – ชัวเลย์ (ลิทัวเนีย) – ฟิลส์รันดาเล (ลัตเวีย) – พระราชวังรุน
ดาเล – ริกา  (เมืองหลวงแห่งลัตเวีย) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองเคานสั เมืองท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดบัสองของประเทศลทิวัเนีย รองจากวินิอุส ซึ่งยังเป็นเมืองท่ีงดงามอีก

เมืองหนึ่งของลิทัวเนีย ให้ท่านถ่ายภาพและชมอาคา ท่ีท าการศาลาว่าการ (City hall) และ ปราสาทเคานัส (Kaunas 
Castle) ปราสาทหินท่ีสร้างขึน้มาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 14 เพ่ือปอ้งการกนัการโจมทางด้านศาสนา แรกเร่ิมอาคารปราสาทนีไ้ด้รับ
การบนัทึกไว้ ในปี 1361 แตถ่กูทาลายด้วยผู้ก่อสงครามทางด้านศาสนา และได้มีการก่อสร้างขึน้มาใหม่อีกครัง้ในปี 1408 
จากท่ีน่ีสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้าทัง้สองสายท่ีมาบรรจบกันท่ีเมืองนีค้ือแม่น้าเนริสและแม่น า้เนมานอีก
ด้วย และชม Holy Cross Church ท่ีสร้างขึน้ด้วยสถาปัตยกรรมสมยัใหม่แบบเรอแนสซองส์ และ วิหารเคานัส(Kaunas 
Cathedral) ท่ีมีการสร้างแบบผสมผสานตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 15 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองซัวเลย์ (Siauliai) เมืองเก่าท่ีเคยผา่นสงครามมาถึง 7 ครัง้ และได้รับการบูรณะซ่อมแซมจนกลบัมา

เป็นศนูย์กลางทางวฒันธรรมและอตุสาหกรรมอีกแห่งของลิทัวเนีย น าท่านชมสสุานไม้กางเขน (Hill of Crosses)  สสุานไม้
กางเขนนับแสนชิน้ท่ีปัจจุบนัยังคงมีคนน ามาทิง้อยู่  เน่ืองด้วยเป็นสถานท่ีแห่งความเช่ือของผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกาย
โรมนัคาทอลิก ท่ีมีมาตัง้แต่ยุคสงคราม ให้ท่านได้ถ่ายรูปและชมวิวโดยรอบ จากนัน้นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมือง
ฟิลส์รันดาเล (Pilsrundale) ประเทศลตัเวีย น าท่านเดนิทางเข้าชมพระราชวงัรุนดาเล (Rundale Palace) ท่ีพ านักของ ดยค ุ
แห่ง คอร์ทแลนด์ (Dukes of Courtland) ตวัพระราชวงัออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนท่ีออกแบบพระราชวงัเฮอร์มิเทจ
ท่ีนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กท าให้พระราชวงัแห่งนีมี้ความงดงามไม่แพ้ท่ีใดในยุโรป นอกจากนีพ้ระราชวงัรุนดาเลยังได้รับยก
ย่องให้เป็นสดุยอดของการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีเป็นการประยกุต์ ของสองวฒันธรรมระหวา่งเยอรมนัและรัสเซียได้อย่าง
ลงตวัท่ีสดุในทวีปยโุรป จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองริกา (Rica) เมืองหลวงแห่งลตัเวีย (Latvia)   
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั BELLEVUE PARK หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 ริกา – ซิกุลด้า (ลัตเวีย) – พาร์นู (เอสโตเนีย) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  จากนัน้ชมเมืองเก่าชมร่องรอยของก าแพงเมืองโบราณท่ีเคยโอบล้อมเมืองและป้อมดินปืนท่ียังคงอนุรักษ์ไว้ ชมจัตรัุสโดม 
(Dome Square) อนัเป็นท่ีตัง้ของ Riga Dome Cathedral มหาวหิารประจ าเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในแถบบอลติกและมีออร์แกน 
(Organ) ท่ีใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก, ชมหอเก็บดนิปืน (The Powder Tower ) เคยเป็นหนึ่งใน 28 หอสงัเกตการณ์ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของป้อมปราการเมือง น าท่านถ่ายรูปกับปราสาทริกา (Riga Castle) สร้างขึน้ในปี 1330 เพ่ือเป็นท่ีอยู่ของ 
Livonian Order เคยถูกท าลายไปในศตวรรษท่ี 15 โดยชาวเมืองและได้รับการสร้างขึน้ใหม่โดยชาวเมืองเช่นกัน ปัจจุบนั
นอกจากเป็นท่ีอยู่ของประธานาธิบดีของลทัเวีย ยังเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภัณฑ์ด้วย จากนัน้นาท่านเดินทางสู่เมืองซิกุลด้า
(Sigulda) เมืองเลก็ๆ ซึ่งมีประชากรไมถ่ึงสองหม่ืนคนและไมห่่างไกลจากนครริก้า 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเข้าชมปราสาททูไรด้า (Turaida Castle) สร้างขึน้ในปีค.ศ.1214 โดยอาร์คบิช็อปแห่งริก้า เป็นปราสาทก่ออิฐแบบ

โกธิค ซึ่งถกูสร้างตอ่เตมิและบรูณะมาหลายสมยัจนเป็นลกัษณะของปอ้มปราสาทท่ีสวยงาม แต่ในปี ค.ศ.1776 ปราสาทได้
เสียหายอย่างหนกัจากเหตกุารณ์ไฟไหม้และไมไ่ด้รับการบรูณะจนกระทัง่ในช่วงทศวรรษท่ี 1970 ได้รับการซ่อมแซมและเปิด
เป็นพพิธิภณัฑ์ในท่ีสดุ น าท่านเดนิทางเลาะริมฝ่ังทะเลบอลตคิสูเ่มืองพาร์น ู(Parnu) ประเทศเอสโตเนีย (Estonia) เมืองตาก
อากาศแสนสวยริมฝ่ังทะเลบอลติค ชมบ้านไม้ (Wooden House) สไตล์อาร์ตนูโว และแบบแอสโทเนียนดัง้เดิมท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัจนกลายเป็นต้นแบบบ้านเรือนท่ีน าไปสร้างในสไตน์บอลตคิ   
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั PARNU HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 พาร์นู – ทาลลินน์ – เรือเฟอร์ร่ีข้ามฝ่ังทะเลบอลตคิ – เฮลซิงกิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  เดนิทางตอ่ขึน้สูเ่มืองทาลลินท์ (Tallinn) เมืองหลวง และเมืองท่าท่ีส าคญัท่ีสดุของเอสโตเนีย  น าท่านเข้าชมเขตเมืองเก่า
ของทาลลนิน์ (Old Town Square) ท่ีได้รับการยกย่องวา่เป็นเมืองแห่งยคุกลางท่ีสวยท่ีสดุในยโุรปเหนือ  เดนิชม ย่านทูมเปีย 
(Toompea) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของปราสาททมูเปีย (Toompea Castle) ซึ่งปัจจบุนัได้ใช้เป็นอาคารรัฐสภาและหน่วยงานราชการ , 
โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี ้(Alexander Nevsky Cathedral) โบสถ์รัสเซียนออร์โธดอกซ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอสโทเนีย เป็น
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมาก แล้วเดินลดัเลาะแนวก าแพงเมืองสู่จตรัุสกลางเมืองอันเป็นท่ีตัง้ของศาลากลางรายล้อมด้วย
อาคารท่ีตา่งยคุสมยักนัตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 15-17 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย แล้วน าคณะเดนิทางสูท่่าเรือเฟอร์รี เพ่ือเดินทางข้ามทะเลบอลติก สู่เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด์ เมืองหลวง

แสนสวยของฟินแลนด์ เจ้าของฉายา “ธิดาแห่งทะเลบอลติค” ชมความงามทิวทัศน์ของทัง้ 2 ฝ่ัง และเลือกซือ้สินค้าปลอด
ภาษีบนเรือ (ประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั CLARION HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 เฮลซิงกิ – Rock Church – สนามบิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านสูใ่จกลางนครเฮลซิงกิ (Helsinki) จากนัน้พาชมจตัรัุสรัฐสภา (Senate Square) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของอนุสาวรีย์พระเจ้าอ
เลก็ซานเดอร์และมหาวหิารใหญ่นิกายรูเธอรัน อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าท่ีระลึกตามอัธยาศยั ชมมหาวิหารอุสเพนสเก้
ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอ ดอกซ์ ท่ีงดงามด้วยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย แล้วน าเข้าชม Rock Church โบสถ์ซึ่ง
ออกแบบโดยสองพ่ีน้องตวัโมและตโิม ในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถ์แบบรูเธอรันท่ีสร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่มีการตกแต่ง
แบบทนัสมยั พร้อมระบบเสียงท่ีดี 

 น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิเฮลซิงกิ 
17.30 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิฟินน์แอร์ เท่ียวบนิท่ี AY141 บนิตรงจากเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ สูก่รุงเทพฯ   

*** ส าหรับคณะที่ออกเดนิทางตัง้แต่  7 พ.ย. จะออกเดนิทางเวลา 16.50 น.และไปถึงกรุงเทพเวลา 07.25 น.*** 

วันที่ 7 กรุงเทพ 
07.15 น. เดนิทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดภิาพ 
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อัตราค่าบริการ GREATEST BALTIC 
ลิทวัเนีย ลัตเวยี เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 
7 วัน 5 คืน โดยสายการบนิฟินแอร์ 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 12-18 ก.ย. 62 51,900.- 51,900.- 51,900.- 26,900.- 6,900.- 

วันที่ 18-24 ต.ค. 62 53,900.- 53,900.- 53,900.- 28,900.- 6,900.- 

วันที่ 7-13 พ.ย. 62 51,900.- 51,900.- 51,900.- 27,900.- 6,900.- 

วันที่ 19-25 พ.ย. 62 51,900.- 51,900.- 51,900.- 27,900.- 6,900.- 

วันที่ 4-10 ธ.ค. 62 53,900.- 53,900.- 53,900.- 27,900.- 6,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
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1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ผู้ ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่าในวันย่ืน เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (14 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (21 ยโูร) 
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เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสือเดนิทาง ต้องเหลือวา่งส าหรับตดิวีซ่าไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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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

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 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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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  

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)ี 
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-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** 

 

 

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……………………………………………………………………………………. 
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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 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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