
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ Finland_7D-AY-W07 

 

คาบสมทุรบอลตกิ  
(ลทิวัเนยี ลตัเวยี เอสโตเนยี ฟินแลนด ์ ) 

7 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์(AY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางกับสายการบนิฟินน์แอร ์สูส่ ีเ่มอืงหลวง สีป่ระเทศของยุโรปในแถบคาบสมทุรบอลตกิ ทีอ่งคก์าร

ยเูนสโกไ้ดย้กยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกอันล้ําคา่ หลังการลม่สลายของสหภาพโซเวยีต ไดป้ระกาศเอกราชแกต่นหลัง

การถกูปกครองดว้ยชนชาตอิืน่มานาน ทัง้ทีจ่รงิเป็นชนกลุม่แรกทีเ่ขา้มาตัง้รกรากในเขตตอนเหนือของทะเลบอล

ตกิมาตัง้แตแ่รก ดว้ยประวตัศิาสตรอ์ันยาวนานกวา่ 3,000 ปี ความมั่งคั่งแหง่วฒันธรรมและสถาปัตยกรรมตา่งๆอัน

ทีส่วยงาม เมอืงเฮลซงิก ิ(Helsinki) เมอืงหลวงแหง่ฟินแลนด(์Finland)  ,เมอืงวลินอิสุ (Vilnius) เมอืง



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ Finland_7D-AY-W07 

 หลวงแห่งลทิวัเนยี (Lithuania), เมอืงรกิา้(Riga)เมืองหลวงแห่งลตัเวยี(Latvia) และ เมอืงทาลนิน์

(Tallinn) เมอืงหลวงแหง่เอสโตเนยี(Estonia) จงึเป็นอกีเสน้ทางทีช่วนใหน่้าไปเยอืนเป็นอยา่งยิง่   

กาํหนดการเดนิทาง                 21 – 27 มนีาคม 2559 

4-10  เม.ย., 25 เม.ย.- 1 พ.ค. 2559                                     13-19 เม.ย. 2559 

         22 – 28 พ.ค., 19 – 25 ม.ิย. 2559 

                                    

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – เฮลซงิก ิ(เมอืงหลวงแหง่ฟินแลนด)์  

                                       – วลินอิสุ (เมอืงหลวงแหง่ลทิวัเนยี)   

06.00 น. 
 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 

เคานเ์ตอร ์S สายการบนิฟินนแ์อร ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก 

 

09.05 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเฮลซงิก ิโดยสายการบนิฟินนแ์อร ์เทีย่วบนิที ่AY090   

15.15 น. เดนิทางถงึกรุงเฮลซงิก ิ(Helsinki) เมอืงหลวงแห่งฟินแลนด ์(Finland) 

เพือ่เปลีย่นเครือ่ง 

 

17.45 น. ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่AY 2133 สู่กรุงวลินอีุส (Vilnius) เมอืงหลวง

แหง่ลทิวัเนยี (Lithuania)  

 

18.25 น. เดนิทางถงึกรุงวลินอิุส (Vilnius) เมอืงหลวงแห่งลทิัวเนีย นําท่านผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง และ 

ปรับเป็น 5 ชัว่โมงในวันที ่27 มนีาคม 2559) 

 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารของโรงแรม อาหารพืน้เมอืง 

 นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม CROWNE PLAZA VILNILUS หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่องของการเดนิทาง  วลินอิสุ – ทราไค – ชวัเลย ์–  เมอืงรกิา(เมอืงหลวงแหง่ลตัเวยี) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

 นําทา่นชมกรงุวลินอิสุ (Vilnius) ตัง้อยูท่า่มกลางแมน้ํ่าเนรสิ และแมน้ํ่าวลิเนเล 

ที่โอบลอ้มดว้ยขุนเขาที่มีตน้ไมน้านาพันธุ์ จงึไดข้ึน้ชือ่ว่างามสุดแห่งลทิัวเนีย 

ไดรั้บการยกยอ่งจากยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994  นําท่านชมเขต

เมอืงเกา่ (Vilnius old town) ซึง่ถอืว่าเป็นเขตเมอืงเกา่ทีส่ดุแห่งยโุรปกลาง 

ตัง้แตค่รัง้ ศตวรรษที ่15-16 รวมทัง้ Gate of Dawn หรอืกําแพงเมอืงเกา่ ประตู

เมอืง 1 ใน 10 ประตูเมอืงของเมอืงทีย่ังหลงเหลอือยู่ จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่

เมอืงทราไก(Trakai) เพือ่เขา้ชมปราสาททราไก (Trakai Island Castle) 

เป็นปราสาทหนิที่สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 14 ตัง้อยู่บนเกาะในทะเลสาบเกรฟ
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 (Lake Galvė) โดย ดยคุวเีตาตาส (Duke of  Kęstutis) เจา้ผูค้รองแควน้ท

ราไกในสมยัอดตี ตัวปราสาทจะตัง้อยูบ่นเกาะ ทา่นสามารถขา้มสูต่ัวปราสาทโดย

เดนิขา้มสะพานทีเ่ชือ่มตดิต่อกันระหว่างชายฝ่ังกับตัวปราสาท พรอ้มทัง้ชมความ

งดงามของทะเลสาบเกรฟทีส่วยงามไมแ่พท้ีใ่ด 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงซวัเลย ์(Siauliai) เมอืงเกา่ทีเ่คยผ่านสงครามมาถงึ 7 

ครา และไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมจนกลับมาเป็นศูนยก์ลางทางวัฒนธรรมและ

อุตสาหกรรมอีกแห่งของลิทัวเนีย นําท่านชมสุสานไมก้างเขน Hill of 

Crosses  สสุานไมก้างเขนนับแสนชิน้ทีปั่จจบุนัยงัคงมคีนนํามาทิง้อยู ่ เนือ่งดว้ย

เป็นสถานทีแ่ห่งความเชือ่ของผูนั้บถอืศาสนาครสิตน์ิกายโรมันคาทอลกิ ทีม่มีา

ตัง้แต่ยคุสงคราม ใหท้่านไดถ้่ายรูปและชมววิโดยรอบ จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่

เมอืงรกิา (Rica) เมอืงหลวงแหง่ลตัเวยี (Latvia) 

ระยะทาง 307 ก.ม. 

 

 

 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

 นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  RADISSON BLU DAUGAVA HOTEL,RIGA  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง      รนูดาพาเลซ – รกิา – ชมเมอืงเกา่         

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

 นําท่านเดนิทางเขา้ชมพระราชวงัรุนดาเล (Rundale Palace) ทีพํ่านักของ 

ดยค ุแหง่ คอรท์แลนด ์(Dukes of Courtland) ตัวพระราชวังออกแบบโดย

สถาปนกิชาวอติาเลยีนทีอ่อกแบบพระราชวังเฮอรม์เิทจทีน่ครเซนตปี์เตอรส์เบริก์

ทําใหพ้ระราชวังแห่งนี้มคีวามงดงามไม่แพท้ีใ่ดในยุโรป นอกจากนี้พระราชวังรุน

ดาเลยังไดรั้บยกย่องใหเ้ป็นสุดยอดของการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นการ

ประยกุต ์ของสองวัฒนธรรมระหว่างเยอรมันและรัสเซยีไดอ้ยา่งลงตัวทีส่ดุในทวปี

ยโุรป 

ระยะทาง 78 ก.ม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนัน้เดนิทางกลับมายังกรุงรกิา  (Riga) จากนัน้ชมเมอืงเกา่ชมร่องรอยของ

กําแพงเมอืงโบราณทีเ่คยโอบลอ้มเมอืงและป้อมดนิปืนที่ยังคงอนุรักษ์ไว  ้ ชม

จตัรุสัโดม (Dome Square) อันเป็นทีต่ัง้ของ Riga Dome Cathedral มหา

วหิารประจําเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในแถบบอลตกิและมอีอรแ์กน(Organ) ทีใ่หญท่ีส่ดุ

แหง่หนึง่ของโลก, ชมหอเก็บดนิปืน (The Powder Tower ) เคยเป็นหนึง่ใน 

28 หอสังเกตการณ์ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของป้อมปราการเมอืง นําท่านถ่ายรูปกับ

ปราสาทรกิา (Riga Castle) สรา้งขึน้ในปี 1330 เพือ่เป็นทีอ่ยูข่อง Livonian 

Order เคยถกูทําลายไปในศตวรรษที ่15 โดยชาวเมอืงและไดรั้บการสรา้งขึน้ใหม่
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 โดยชาวเมอืงเชน่กัน ปัจจุบันนอกจากเป็นทีอ่ยูข่องประธานาธบิดขีองลัทเวยี ยัง

เป็นทีต่ัง้ของพพิธิภณัฑด์ว้ย  

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

 นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  RADISSON BLU DAUGAVA HOTEL,RIGA  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง        รกิา – พารน์ ู– พริติา้ – ทาลลนิน ์(เมอืงหลวงแหง่เอสโตเนยี) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

 เดนิทางเลาะริมฝ่ังทะเลบอลตคิสู่เมือง พารน์ู (Parnu) ประเทศ

เอสโตเนยี (Estonia) เมอืงตากอากาศแสนสวยรมิฝ่ังทะเลบอลตคิ ชม

บา้นไม ้(Wooden House) สไตลอ์าร์ตนูโว และแบบแอสโทเนียน

ดัง้เดมิทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัวจนกลายเป็นตน้แบบบา้นเรอืนทีนํ่าไปสรา้ง

ในสไตนบ์อลตคิ   

ระยะทาง 175 ก.ม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย เดนิทางต่อขึน้สูเ่มอืงทาลลนิท ์(Tallinn) เมอืงหลวง และเมอืงทา่ทีสํ่าคญั

ทีส่ดุของเอสโตเนยี  นําทา่นเขา้ชมเขตเมอืงเกา่ของทาลลนิน ์( Old Town 

Square) ทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นเมอืงแหง่ยคุกลางทีส่วยทีส่ดุในยโุรปเหนอื  

เดนิชม ยา่นทูมเปีย (Toompea ) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของปราสาททูมเปีย ปัจจุบัน

ไดใ้ชเ้ป็นอาคารรัฐสภาและหน่วยงานราชการ, โบสถอ์เล็กซานเดอร ์เนฟสกี ้

(Alexander Nevsky Cathedral) โบสถรั์สเซยีนออรโ์ธดอกซท์ีใ่หญท่ีส่ดุใน

เอสโทเนยี เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามมาก แลว้เดนิลัดเลาะแนวกําแพงเมอืงสู่

จตรัุสกลางเมอืงอนัเป็นทีต่ัง้ของศาลากลางรายลอ้มดว้ยอาคารทีต่่างยุคสมัยกัน

ตัง้แตศ่ตวรรษที ่15-17  

ระยะทาง 125 ก.ม. 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก BLU HOTEL OLYMPIA,TALLINN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง           ทาลลนิน ์– เรอืเฟอรร์ ีข่า้มฝั่งทะเลบอลตคิ - เฮลซงิก ิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

 นําคณะเดนิทางสูท่่าเรอืเฟอรร์ ีเพือ่เดนิทางขา้มทะเลบอลตกิ สูเ่มอืงเฮลซงิก ิ

(Helsinki) ประเทศฟินแลนด ์เมอืงหลวงแสนสวยของฟินแลนด ์เจา้ของ

ฉายา “ธดิาแหง่ทะเลบอลตคิ” ชมความงามทวิทัศน์ของทัง้ 2 ฝ่ัง และเลอืกซือ้

สนิคา้ปลอดภาษีบนเรอื (ประมาณ 2 ช ัว่โมง) 

 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนับนเรอืตามอธัยาศยั  

บา่ย นําท่านสู่ใจกลางนครเฮลซิงกิ(Helsinki) จากนั้นพาชมจตัุรสัรฐัสภา  
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 (Senate Square) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีพ์ระเจา้อเล็กซานเดอรแ์ละมหา

วหิารใหญน่กิายรเูธอรัน อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึตามอัธยาศัย ชม

มหาวหิารอสุเพนสเกข้องศาสนาครสิตน์กิายออรธ์อ ดอกซ ์ทีง่ดงามดว้ยลักษณะ

สถาปัตยกรรมแบบรัสเซยี แลว้นําเขา้ชม Rock Church โบสถซ์ ึง่ออกแบบ

โดยสองพีน่อ้งตัวโมและตโิม ในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถแ์บบรูเธอรันทีส่รา้งอยู่

ภายในหนิขนาดใหญม่กีารตกแตง่แบบทันสมยั พรอ้มระบบเสยีงทีด่ ี

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

 นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก SCANDIC GRAND MARINA,HELSINKI  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง             เฮลซงิก ิ – กรงุเทพฯ   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

 เทีย่วชมตลาดนดัรมิทะเล (Market Square) ทีม่ชี ือ่เสยีงนอก จากจะเป็น

ตลาดย่านใจกลางเมอืงทีข่ายของทีร่ะลกึแก่นักท่องเทีย่ว แหล่งขายปลานานา

ชนิด อาหาร ผลไม ้และดอกไม ้แลว้ยังเป็นที่ตัง้สถานที่สําคัญ อาททํิาเนียบ

ประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ นําท่านชอ้ป ป้ิ งสินค า้ชั ้น นํา  ณ 

หา้งสรรพสนิคา้สต็อคมานน ์(Stockmann) หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

เฮลซงิก ิ เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้หลากหลาย อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ตาม

อธัยาศัย 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเฮลซงิก ิ  

16.40 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิฟินนแ์อร ์เทีย่วบนิที ่AY089 บนิตรงจากเฮลซงิก ิ

ประเทศฟินแลนด ์สูก่รงุเทพฯ  

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ 

07.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์ ,ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คียีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 
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 กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทาํการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

โปรแกรม : คาบสมทุรบอลตกิ 

(ลทิวัเนยี ลตัเวยี เอสโตเนยี ฟินแลนด)์ 

7 วนั 5 คนื 

โดยการบนิ ฟินนแ์อร ์(AY) 
 

กําหนดการเดนิทาง  21 – 27 มนีาคม 2559 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 56,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 56,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,000.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 56,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (กรณุาอา่นขอ้มลู

เพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
56,900.- 
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ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  26,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืดาํเนนิการยืน่วซีา่เอง 2,700.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
กําหนดการเดนิทาง 4-10 เม.ย., 25 เม.ย.- 1 พ.ค. 2559  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 66,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 66,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 66,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (กรณุาอา่นขอ้มลู

เพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
66,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  26,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืดาํเนนิการยืน่วซีา่เอง 2,700.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
กําหนดการเดนิทาง 13-19 เม.ย.  2559  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 69,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 69,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 69,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (กรณุาอา่นขอ้มลู

เพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
69,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  26,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืดาํเนนิการยืน่วซีา่เอง 2,700.- 
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 ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
 
 

กําหนดการเดนิทาง  22-28 พ.ค., 19-25 ม.ิย. 2559 

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 (กรณุาอา่นขอ้มลู

เพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  26,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืดาํเนนิการยืน่วซีา่เอง 2,700.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  
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- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

 9.  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเชงเกน้ 

10. คา่ทปิพนักงานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

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

คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

4. คา่ธรรมเนยีมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 2 = 14 ยโูร หรอืประมาณ 800 

บาท) 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่
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 7. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจํุาเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเหต 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

 

1. ทางสถานทตูมกีารแจง้เง ือ่นไขการเตรยีมเอกสารในการขอยืน่วซีา่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสาร

ตามทีส่ถานทตูแจง้เง ือ่นไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนทําให้

ไมส่ามารถยืน่วซีา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจําหรอืคา่

ทวัรท์ ัง้หมด 

2. การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ อตัรา

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทัวร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลือ่น

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมใน

การมดัจําตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจําตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธ   วซีา่ หรอืไมว่า่

ดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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 4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และไม่มี

อา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฮงัการ)ี  

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตู *** 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัทาํการ  

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

                                                                                                                                                     

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุ

การใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน    นับจากหลังวันเดนิทางกลับ  (สําหรับทา่นทีม่หีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ 

กรณุานํามาประกอบการยืน่   วซีา่ดว้ย  เพือ่ความสะดวกในการพจิารณาวซีา่ของทา่น)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (ใชร้ปูสพีืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 

เดอืนและตอ้งไมซ้ํ่ากบัรปูวซีา่ทีม่ใีนเลม่ สติ๊กเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ, รปูตัดตอ่ใช ้

ไมไ่ด)้ และกรณุาเขยีนชือ่-นามสกลุตวับรรจงไวด้า้นหลงัรปู  และใหป้ระกบดา้นหนา้ของรปูเขา้หากนั (กรณุา

อยา่ใหร้ปูเลอะหมกึ และอยา่ใหร้ปูมรีอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑตูจะไมรั่บ

รปูแบบนี ้ทา่นอาจจะตอ้งถา่ยใหม)่  

3. สําเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน/ หรอื สําเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้

เคยเปลีย่น) พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์ 

      สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนายอ้นหลัง 6 เดอืน ปรับยอดเงนิ 15 วัน กอ่น 

      ยืน่วซีา่ (กอ่น ยืน่วซีา่อาจจะขอใหท้า่นปรับอพัเดทอกีครัง้)   

        *** สถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจํา *** 

4.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบญัชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 

4.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  

     ( BANK CERTIFICATE )ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่เจา้ของบญัช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) 

     ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้

      (ผูเ้ดนิทาง)ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยชดัเจน ฉบบัภาษาองักฤษพรอ้มถา่ย 

      สําเนาสมดุบญัชยีอ้นหลัง 6 เดอืน ซึง่ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกบัทีข่อ BANK CERTIFICATE 

      5   หลกัฐานการทาํงาน(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้)   

5.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน
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 และชว่งเวลาทีอ่นุมตัใิหล้าหยดุ   ระบวุา่เดนิทางไป Europe เทา่น ัน้ไมต่อ้งระบชุือ่ประเทศและ

ตอ้งมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5.2 กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผู ้

เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คัดลอกไม่

เกนิ 3 เดอืน) ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

 

 

5.3 กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีกํ่าลังศกึษาอยู่

เทา่นัน้  (สถานทตูไมร่บัเอกสารทีเ่ป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีาย ุ 1 

เดอืนกอ่นยืน่วซีา่)ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

           5.4     กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ  

6 กรณีทีเ่ด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปี ขอสําเนาสตูบิตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชย

คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทัง้แนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชย

คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทัง้แนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร โดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหาย

ทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทัง้แนบสําเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดามาดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิา

หรอืมารดาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูด้แูลบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

7 กรณีสมรสแลว้ สําเนาทะเบยีนสมรส, สําเนาใบหยา่ หรอื สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) พรอ้ม

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

8 เบอรม์อืถอืทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มอเีมล ์

9 กรณุากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหถ้กูตอ้งดว้ย เนือ่งจากเป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้บัทาง
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 สถานฑตู ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอกแทนทา่นได ้เพราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

10 ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

 

 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมลูย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศฮงัการ ี
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถ้วนตามความเป็นจรงิ เนื่องจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน) 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 
1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………. 
3. ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานทีเ่กดิ……………………………………………………………………………………………………  
6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………… 
7. สญัชาตปัิจจุบนั ...............................สญัชาตโิดยก าเนิด หากต่างจากปัจจบุนั………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน              แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกนัอยู ่                          หมา้ย 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณเีป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชื่อตวั นามสกุล ทีอ่ยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/ดแูล
ผูเ้ยาว ์

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

11. ทีอ่ยู ่/ อเีมลข์องผูข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

    หมายเลขโทรศพัท.์................................................................. 
12. อาชพีปัจจบุนั........................................................................................................ 
13. ชื่อบรษิทั ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรบันกัเรยีน/นกัศกึษา กรณุากรอกชื่อ ทีอ่ยูข่องสถาบนัศกึษา 

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

14. วซี่าเชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 
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             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที.่....................................... ถงึวนัที.่............................................. 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ้วมอืเพื่อการขอวซี่าเชงเกน้ก่อนหน้านี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบุวนัที ่หากทราบ)................................................ 

16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม่ 

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านกัอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ื่นออกให(้เจา้บา้น/บรษิทั/องคก์ร)  

          ตามทีร่ะบุในช่อง 31 และ 32  

สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี      อื่นๆ (โปรดระบุ)   

   เงนิสด     สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพ่กัทีม่ผีูจ้ดัหาให้ 

   ช าระค่าทีพ่กัล่วงหน้าแลว้    ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านกัมผีูอ้อกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

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

 

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


