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คาบสมทุรบอลตกิ  

(ลทิวัเนยี ลตัเวยี เอสโตเนยี ฟินแลนด ์ ) 
7 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์(AY) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำทำ่นเดนิทำงกับสำยกำรบนิฟินน์แอร์ ส ูส่ ีเ่มืองหลวง ส ีป่ระเทศของยโุรปในแถบคำบสมุทรบอลตกิ ที่องคก์ำร

ยเูนสโกไ้ดย้กยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกอันล ้ำคำ่ หลังกำรลม่สลำยของสหภำพโซเวียต ไดป้ระกำศเอกรำชแกต่นหลัง

กำรถกูปกครองดว้ยชนชำตอิื่นมำนำน ทัง้ทีจ่ริงเป็นชนกลุม่แรกที่เขำ้มำตัง้รกรำกในเขตตอนเหนือของทะเลบอล

ตกิมำตัง้แตแ่รก ดว้ยประวัตศิำสตร์อันยำวนำนกว่ำ 3,000 ปี ควำมม่ังคั่งแหง่วัฒนธรรมและสถำปัตยกรรมตำ่งๆอัน

ทีส่วยงำม เมอืงเฮลซงิก ิ(Helsinki) เมืองหลวงแหง่ฟินแลนด(์Finland)  ,เมอืงวิลนิอุส (Vilnius) เมือง
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หลวงแห่งลิท ัวเนีย  (Lithuania), เม ืองริกา้(Riga)เมืองหลวงแหง่ลตัเวีย(Latvia) และ เมอืงทาลินน์

(Tallinn) เมืองหลวงแหง่เอสโตเนยี(Estonia) จงึเป็นอีกเสน้ทำงทีช่วนใหน้่ำไปเยอืนเป็นอยำ่งยิง่   

ก าหนดการเดนิทาง                 19-25 พ.ย.2559 

                                              

                                              4-10 ธ.ค. 2559  

 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ – เฮลซงิก ิ(เมอืงหลวงแหง่ฟินแลนด)์  

                                       – วิลนอุิส (เมอืงหลวงแหง่ลทิวัเนยี)   

06.00 น. 
 

คณะพรอ้มกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศประตู 4 

เคานเ์ตอร ์G สำยกำรบนิฟินนแ์อร ์โดยมเีจำ้หนำ้ที ่คอยตอ้นรับและอ ำนวยควำม

สะดวก 

 

08.55 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเฮลซิงก ิโดยสำยกำรบนิฟินนแ์อร์ เท ีย่วบนิที่ AY090 ***

คณะเดนิทางเดอืน พ.ย.เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 09.05 และ ถงึกรุง

เฮลซิงก ิเวลา 14.55 น. *** 

 

15.05 น. เดนิทำงถึงกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) เมอืงหลวงแห่งฟินแลนด์ (Finland) 

เพื่อเปลีย่นเครือ่ง 

 

16.20 น. ออกเดนิทำงโดยเทีย่วบนิที ่AY 133 สู่กรุงวลินอุีส (Vilnius) เมอืงหลวงแห่ง

ลิทวัเนยี (Lithuania)  

 

17.35 น. เดนิทำงถงึกรุงวลินอุิส (Vilnius) เมืองหลวงแห่งลทิัวเนยี น ำท่ำนผ่ำนพิธกีำร

ตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร (เวลำทอ้งถ ิน่ชำ้กว่ำประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และจะ

ปรับเวลำในวันที่ 30 ตุลำคม 2559 โดยเวลำทอ้งถ ิ่นชำ้กว่ำประเทศไทย 6 

ช่ัวโมง) 

 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรของโรงแรม อำหำรพื้นเมอืง 

 น ำท่ำนเขำ้สู่ท ีพั่ก  โรงแรม CROWNE PLAZA VILNILUS หรอืเทียบเท่า  

วนัที่สองของการเดนิทาง  วิลนอุิส – ทราไค – ชวัเลย์ –  เมอืงรกิา(เมอืงหลวงแหง่ลตัเวีย) 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภัตตำคำรของโรงแรม  

 น ำท่ำนชมกรุงวลินอุิส (Vilnius) ตัง้อยู่ท่ำมกลำงแม่น ้ำเนรสิ และแม่น ้ำวลิเนเล 

ทีโ่อบลอ้มดว้ยขุนเขำที่ม ีตน้ไมน้ำนำพันธุ์ จึงไดข้ึน้ชือ่ว่ำงำมสุดแห่งลิทัวเนีย 

ไดรั้บกำรยกย่องจำกยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994  น ำท่ำนชมเขต

เมอืงเก่า (Vilnius old town) ซึง่ถอืว่ำเป็นเขตเมอืงเก่ำท ีสุ่ดแห่งยุโรปกลำง 

ตัง้แต่ครัง้ ศตวรรษที ่15-16 รวมทัง้ Gate of Dawn หรอืก ำแพงเมอืงเก่ำ ประตู
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เมอืง 1 ใน 10 ประตูเมอืงของเมืองทียั่งหลงเหลอือยู่ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่

เมอืงทราไก(Trakai) เพื่อเขำ้ชมปราสาททราไก (Trakai Island Castle) 

เป็นปรำสำทหินทีส่รำ้งขึ้นในศตวรรษที่ 14 ตั ้งอยู่บนเกำะในทะเลสาบเกรฟ

(Lake Galvė) โดย ดยุควเีตาตาส (Duke of  Kęstutis) เจำ้ผูค้รองแควน้ท

รำไกในสมัยอดตี ตัวปรำสำทจะตัง้อยู่บนเกำะ ท่ำนสำมำรถขำ้มสู่ตัวปรำสำทโดย

เดนิขำ้มสะพำนทีเ่ชือ่มตดิต่อกันระหว่ำงชำยฝ่ังกับตัวปรำสำท พรอ้มทัง้ชมควำม

งดงำมของทะเลสำบเกรฟทีส่วยงำมไม่แพท้ ีใ่ด 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพื้นเมอืง 

บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงซวัเลย ์(Siauliai) เมอืงเก่ำท ีเ่คยผ่ำนสงครำมมำถงึ 7 

ครำ และไดรั้บกำรบูรณะซ่อมแซมจนกลับมำเป็นศูนย์กลำงทำงวัฒนธรรมและ

อุตสำหกรรมอีกแห่งของลิทัว เนีย น ำท่ ำนชม สุส านไม้กางเขน Hill of 

Crosses  สุสำนไมก้ำงเขนนับแสนชิน้ท ีปั่จจุบันยังคงมคีนน ำมำทิง้อยู่  เนือ่งดว้ย

เป็นสถำนทีแ่ห่งควำมเชื่อของผูนั้บถ ือศำสนำครสิต์นกิำยโรมันคำทอลกิ ท ี่มมีำ

ตัง้แต่ยุคสงครำม ใหท้่ำนไดถ้่ำยรูปและชมววิโดยรอบ จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่

เมอืงรกิา (Rica) เมอืงหลวงแห่งลตัเวยี (Latvia) 

ระยะทำง 307 ก.ม. 

 

 

 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพื้นเมอืง 

 น ำท่ำนเขำ้สู่ท ีพั่ก  RADISSON BLU DAUGAVA HOTEL,RIGA  หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สามของการเดนิทาง      รูนดาพาเลซ – รกิา – ชมเมอืงเกา่         

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภัตตำคำรของโรงแรม  

 น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้ชมพระราชวงัรุนดาเล (Rundale Palace) ท ี่พ ำนักของ 

ดยคุ แหง่ คอร์ทแลนด ์(Dukes of Courtland) ตัวพระรำชวังออกแบบโดย

สถำปนกิชำวอติำเลยีนที่ออกแบบพระรำชวังเฮอรม์เิทจทีน่ครเซนตปี์เตอรส์เบริ์ก

ท ำใหพ้ระรำชวังแห่งนีม้คีวำมงดงำมไม่แพท้ ีใ่ดในยุโรป นอกจำกนีพ้ระรำชวังรุน

ดำเลยังไดรั้บยกย่องใหเ้ป็นสุดยอดของกำรออกแบบสถำปัตยกรรมที่เป็นกำร

ประยุกต ์ของสองวัฒนธรรมระหว่ำงเยอรมันและรัสเซียไดอ้ย่ำงลงตัวทีสุ่ดในทวีป

ยุโรป 

ระยะทำง 78 ก.ม. 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพื้นเมอืง 

บา่ย จำกนัน้เดนิทำงกลับมำยังกรุงรกิา  (Riga) จำกนัน้ชมเมอืงเก่ำชมร่องรอยของ

ก ำแพงเมืองโบรำณที่เคยโอบลอ้มเมอืงและป้อมดินปืนที่ยังคงอนุรักษ์ไว  ้ชม

จตุัรสัโดม (Dome Square) อันเป็นทีตั่ง้ของ Riga Dome Cathedral มหำ

วหิำรประจ ำเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในแถบบอลตกิและมอีอรแ์กน(Organ) ท ีใ่หญ่ทีสุ่ด

แห่งหนึง่ของโลก, ชมหอเก็บดนิปืน (The Powder Tower ) เคยเป็นหนึง่ใน 
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28 หอสังเกตกำรณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของป้อมปรำกำรเมือง น ำท่ำนถ่ำยรูปกับ

ปราสาทรกิา (Riga Castle) สรำ้งขึน้ในปี 1330 เพื่อเป็นที่อยู่ของ Livonian 

Order เคยถูกท ำลำยไปในศตวรรษที ่15 โดยชำวเมอืงและไดรั้บกำรสรำ้งขึน้ใหม่

โดยชำวเมอืงเช่นกัน ปัจจุบันนอกจำกเป็นทีอ่ยู่ของประธำนำธบิดขีองลัทเวยี ยัง

เป็นทีตั่ง้ของพิพิธภัณฑด์ว้ย  

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพื้นเมอืง 

 น ำท่ำนเขำ้สู่ท ีพั่ก  RADISSON BLU DAUGAVA HOTEL,RIGA  หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สีข่องการเดนิทาง        รกิา – พารน์ู – พริติา้ – ทาลลนิน ์(เมอืงหลวงแหง่เอสโตเนยี) 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภัตตำคำรของโรงแรม 

 เดินทำงเลำะริม ฝ่ังทะเลบอลติค สู่เมื อ ง พาร์นู (Parnu) ประเทศ

เอสโตเนยี (Estonia) เมืองตำกอำกำศแสนสวยริมฝ่ังทะเลบอลตคิ ชม

บ้านไม้ (Wooden House) สไตล์อำร์ตนูโว และแบบแอสโทเนียน

ดัง้เดมิทีม่ีเอกลักษณ์เฉพำะตัวจนกลำยเป็นตน้แบบบำ้นเรือนทีน่ ำไปสรำ้ง

ในสไตน์บอลตคิ   

ระยะทำง 175 ก.ม. 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพื้นเมอืง 

บา่ย เดนิทำงต่อขึน้สู่เมอืงทาลลินท ์(Tallinn) เมอืงหลวง และเมอืงทา่ทีส่ าคญั

ทีสุ่ดของเอสโตเนยี  น ำท่ำนเขำ้ชมเขตเมอืงเกา่ของทาลลินน ์( Old Town 

Square) ทีไ่ดรั้บกำรยกย่องว่ำเป็นเมอืงแห่งยุคกลำงทีส่วยทีสุ่ดในยุโรปเหนอื  

เดนิชม ยา่นทูมเปีย (Toompea ) ซึง่เป็นที่ตัง้ของปราสาททูมเปีย ปัจจุบัน

ไดใ้ชเ้ป็นอำคำรรัฐสภำและหน่วยงำนรำชกำร, โบสถอ์เล็กซานเดอร์ เนฟสกี ้

(Alexander Nevsky Cathedral) โบสถรั์สเซยีนออรโ์ธดอกซท์ ีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

เอสโทเนยี เป็นสถำปัตยกรรมทีส่วยงำมมำก แลว้เดนิลัดเลำะแนวก ำแพงเมอืงสู่

จตุรัสกลำงเมืองอันเป็นทีตั่ ้งของศำลำกลำงรำยลอ้มดว้ยอำคำรทีต่่ำงยุคสมัยกัน

ตัง้แต่ศตวรรษที ่15-17  

ระยะทำง 125 ก.ม. 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 

 น ำท่ำนเขำ้สู่ท ีพั่ก BLU HOTEL OLYMPIA,TALLINN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่หา้ของการเดนิทาง           ทาลลนิน ์– เรอืเฟอรร์ีข่า้มฝั่งทะเลบอลตคิ – เฮลซงิก ิ 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภัตตำคำรของโรงแรม  

 น ำคณะเดนิทำงสู่ท่ำเรอืเฟอรร์ ีเพื่อเดนิทำงขำ้มทะเลบอลตกิ สู่เมอืงเฮลซิงก ิ

(Helsinki) ประเทศฟินแลนด ์เมอืงหลวงแสนสวยของฟินแลนด์ เจำ้ของ

ฉำยำ “ธดิำแห่งทะเลบอลตคิ” ชมควำมงำมทวิทัศนข์องทัง้ 2 ฝ่ัง และเลอืกซื้อ
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สนิคำ้ปลอดภำษีบนเรอื (ประมาณ 2 ช ัว่โมง) 

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนับนเรอืตามอธัยาศยั  

บา่ย น ำท่ ำนสู่ใจกลำงนครเฮลซิงกิ(Helsinki) จำกนั้นพำชมจตุัรสัรฐัสภา 

(Senate Square) ซึง่เป็นทีตั่ง้ของอนุสำวรยี์พระเจำ้อเล็กซำนเดอรแ์ละมหำ

วหิำรใหญ่นกิำยรูเธอรัน อิสระใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้ท ีร่ะลกึตำมอัธยำศัย ชม

มหำวหิำรอุสเพนสเกข้องศำสนำครสิตน์กิำยออรธ์อ ดอกซ ์ท ีง่ดงำมดว้ยลักษณะ

สถำปัตยกรรมแบบรัสเซีย แลว้น ำเขำ้ชม Rock Church โบสถ์ซึง่ออกแบบ

โดยสองพี่นอ้งตัวโมและตโิม ในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถแ์บบรูเธอรันทีส่รำ้งอยู่

ภำยในหนิขนำดใหญ่มกีำรตกแต่งแบบทันสมัย พรอ้มระบบเสยีงทีด่ ี

 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรไทย 

 น ำท่ำนเขำ้สู่ท ีพั่ก SCANDIC GRAND MARINA,HELSINKI  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่หกของการเดนิทาง             เฮลซงิก ิ – กรุงเทพฯ   

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภัตตำคำรของโรงแรม 

 เท ีย่วชมตลาดนดัรมิทะเล (Market Square) ที่มชีื่อเสียงนอก จำกจะเป็น

ตลำดย่ำนใจกลำงเมอืงทีข่ำยของทีร่ะลึกแก่นักท่องเท ีย่ว แหล่งขำยปลำนำนำ

ชนิด อำหำร ผลไม ้และดอกไม ้แลว้ยังเป็นที่ตัง้สถำนทีส่ ำคัญ อำททิ ำเนียบ

ประธำนำธิบดี ศำลำกล ำงและโบสถ์ น ำท่ ำนชอ้ปป้ิงสินค ำ้ชั้ นน ำ ณ 

หา้งสรรพสินคา้สต็อคมานน ์(Stockmann) หำ้งสรรพสนิคำ้ท ีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

เฮลซิงกิ เป็นแหล่งรวบรวมสนิคำ้หลำกหลำย อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงสินคำ้ตำม

อัธยำศัย 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 

บา่ย หลังจำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สนำมบนิเฮลซงิก ิ  

17.35 น. ออกเดนิทำงโดยสำยกำรบนิฟินนแ์อร ์เท ีย่วบนิที ่AY089 บนิตรงจำกเฮลซงิกิ

ประเทศฟินแลนด ์สู่กรุงเทพฯ  ***คณะเดนิทางเดอืน พ.ย.เป็นตน้ไป ออก

เดนิทางเวลา 17.00 น. และ ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิเวลา 07.25 น. ***  

 

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง        กรุงเทพฯ 

07.15 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิำพ 

(รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย์ ,ขอสงวนสทิธิ์การย้ายเมอืงที่เขา้พกั เช่น กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที่ใกลเ้คียีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 
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กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสยีหำย อันเกดิจำกเหตุสุดวสัิยทีท่ำง 

บรษัิทฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล,กำรล่ำชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงไม่อนุญำตใหเ้ดนิทำงออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญำตใหเ้ขำ้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่ำนจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เล่มสนี ้ำเงนิ) เดนิทำง หำก

ท่ำนถูกปฏเิสธกำรเดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอัตรำค่ำบรกิำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง โดยทำงบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่ำนทรำบล่วงหนำ้ 14 วันก่อนกำรเดนิทำง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

โปรแกรม : คาบสมุทรบอลตกิ 

(ลทิวัเนยี ลตัเวยี เอสโตเนยี ฟินแลนด)์ 

7 วนั 5 คนื 

โดยการบนิ ฟินนแ์อร ์(AY) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 19-25 พ.ย.2559 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่ำน) รำคำท่ำนละ 63,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่ำน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 63,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,000.- 

เด็ก (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 63,900.- 
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เด็ก (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (กรุณาอ่านขอ้มูล

เพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
63,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  25,000.- 

ในกรณีทมีวีซี่าแล้วหรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 2,700.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

ก าหนดการเดนิทาง 4-10 ธ.ค. 2559 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่ำน) รำคำท่ำนละ 68,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่ำน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 68,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,000.- 

เด็ก (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 68,900.- 

เด็ก (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (กรุณาอ่านขอ้มูล

เพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
68,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  25,000.- 

ในกรณีทมีวีซี่าแล้วหรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 2,700.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่ำต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทำงไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ ำนวนวัน และอยู่ภำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิ) 

2. ค่ำภำษีสนำมบนิทุกแห่งตำมรำยกำร 

3. ค่ำรถโคช้ปรับอำกำศน ำเท ีย่วตำมรำยกำร  

4. ค่ำหอ้งพักในโรงแรมตำมทีร่ะบุในรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่  (3 ดำว – 4 ดำว) 

5. ค่ำอำหำรตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

6. ค่ำเขำ้ชมสถำนทีท่่องเท ีย่วตำมรำยกำร 

7. ค่ำประกันภัยกำรเดนิทำงรำยบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงวงเงนิไม่เกนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  
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ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

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

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

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8. ค่ำมัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์ 

 9.  ค่ำธรรมเนยีมวซ่ีำเขำ้ประเทศเชงเกน้ 

10. ค่ำทปิพนักงำนขับรถตลอดรำยกำรเดนิทำง 
11. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%  

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่ำธรรมเนยีมกำรจัดท ำหนังสอืเดนิทำง 

2. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตัว อำทเิช่น  ค่ำเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ , ค่ำโทรศัพท ์, ค่ำซักรดี, ค่ำธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทำง,            

ค่ำน ้ำหนักเกนิจำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกนิกว่ำ 20 ก.ก.และมำกกว่ำ 1 ชิน้,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกดิกำร

เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว, ค่ำกระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมค่ีำทีสู่ญหำยในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 2 = 14 ยูโร หรอืประมาณ 800 

บาท) 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช ำระเงนิมัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท ภำยใน 36 ช่ัวโมงหลังกำรจอง โดยโอนเขำ้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 

2.  ส่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทำง ทีม่อีำยุกำรใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน เพื่อท ำกำรจองควิยื่นวซ่ีำ ภำยใน   

    3 วันนับจำกวันจอง หากไมส่่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บกำรยืนยันว่ำกรุ๊ปออกเดนิทำงได ้ลูกคำ้จัดเตรยีมเอกสำรใหก้ำรขอวซ่ีำไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หนำ้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ท ี ่ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้ 

  5. กำรยื่นวซ่ีำในแต่ละสถำนทูตมกีำรเตรยีมเอกสำร และมขัีน้ตอนกำรยื่นวซ่ีำไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รำยบุคคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพื่อประกอบกำรตัดสนิใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ท ี ่
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6. หำกในคณะของท่ำนมผูีต้อ้งกำรดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอำยุ, มโีรคประจ ำตัว หรอืไม่สะดวก

ในกำรเดนิทำงท่องเท ีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่ำนและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชกิภำยใน

ครอบครัวของท่ำนเอง เนือ่งจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา 

 

1. ทางสถานทูตมกีารแจง้เง ือ่นไขการเตรยีมเอกสารในการขอยื่นวีซา่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสาร

ตามที่สถานทูตแจง้เง ือ่นไขมา หากท่านเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนท าให้

ไมส่ามารถยื่นวีซา่ไดห้รอืถูกปฏเิสธการอนุมตัวิีซา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงนิมดัจ าหรอืคา่

ทวัรท์ ัง้หมด 

2. การอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทางเท่าน ัน้ อตัรา

คา่ธรรมเนยีมวีซา่ทางสถานทูตเป็นผู้เรยีกเก็บ  หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิีซา่ ทาง

สถานทูตไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยื่นวีซา่ และมสีทิธิ์ไมแ่จง้สาเหตุการปฏเิสธวีซา่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

 

1.   ทำงบรษัิทไดส้ ำรองทีน่ั่งพรอ้มช ำระเงนิมัดจ ำค่ำต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หำกท่ำนยกเลกิทัวร ์ไม่ว่ำจะดว้ย 

      สำเหตุใด ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ำรเรยีกเก็บค่ำมัดจ ำต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีำใชจ่้ำย ประมำณ 1,000 –  

      5,000 บำท  แลว้แต่สำยกำรบนิและช่วงเวลำเดนิทำง   

2.   หำกต๋ัวเครือ่งบนิท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่ำใชจ่้ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่ำงนอ้ย 

3.   น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทำงออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตำมทีส่ำยกำรบนิ 

      ก ำหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิมปัีญหำ เช่น   

      สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้ำหนักประมำณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหำทำงดำ้นสุขภำพและร่ำงกำย  

      และอ ำนำจในกำรใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทำงเจำ้หนำ้ท ีเ่ช็คอนิสำยกำรบนิ ตอนเวลำทีเ่ช็คอนิเท่ำนัน้ 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนกำรเดนิทำง   คนืค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วันก่อนเดนิทำง   เก็บค่ำใชจ่้ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  

3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วันก่อนเดนิทำง   เก็บค่ำใชจ่้ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่ำ 15 วันก่อนเดนิทำง   ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจำกเกดิควำมเสยีหำยต่อทำงบรษัิทและผูเ้ดนิทำง

อืน่ท ีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสยีหำยต่ำงๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บรษัิทฯจะท ำกำรเลือ่น

กำรเดนิทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่ำนจะตอ้งเสยีค่ำใชจ่้ำยทีไ่ม่สำมำรถเรยีกคนืไดค้อื ค่ำธรรมเนยีมใน

กำรมัดจ ำต๋ัว และค่ำธรรมเนยีมวซ่ีำตำมทีส่ถำนทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแล้วไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทัวรห์รอืมัดจ ำ

มำแลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ำวซ่ีำและค่ำบรกิำรยื่นวซ่ีำ / ค่ำมัดจ ำต๋ัวเครือ่งบนิ 

หรอืค่ำต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่ำส่วนต่ำงในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร  ไมค่ืนค่าทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ

ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั

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

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเีครือ่งปรับอำกำศเนือ่งจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ  

3. กรณีท ีม่งีำนจัดประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสูงขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทัดรัต และไม่ม ี

อ่ำงอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กับกำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลัีกษณะแตกต่ำงกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (ฮงัการ)ี  

*** ย ืน่วซี่าเด ีย่วแสดงตนท ีส่ถานทตู *** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ  

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

                                                                                                                                                                      

1. หนงัสือเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทับวซ่ีำอย่ำงนอ้ย 2 หนำ้ อำยุ

กำรใชง้ำนเหลอืไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลับ  และหนังสอื

เดนิทำงจะตอ้งไม่ช ำรุด(หนังสอืเดนิทำงเล่มเก่ำ ควรน ำมำประกอบกำรยื่นวี

ซ่ำดว้ย)  

2. รูปถา่ย รูปถ่ำยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ (พื้นหลังขำว

เท่ำนัน้ ถ่ำยไม่เกนิ 6 เดอืนหำ้มสวมแว่นตำหรอืเครือ่งประดับ ไม่ใส่      

คอนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้ส ำเนำสมุดบัญชอีอมทรัพย์ 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน (รบกวนลูกคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดยกำร ฝำกหรอืถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับสมุดบัญช ี

เพื่อใหอ้ัพเดทไม่เกนิ 15 วันหรอือยู่ในเดอืนทีย่ื่นวซ่ีำ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ ำเนำ สมุดบัญชอีอมทรัพย์ยอ้นหลัง 6 เดอืน (ของผูท้ ีอ่อก

ค่ำใชจ่้ำย) พรอ้มหลักฐำนควำมสัมพันธ ์เช่น ทะเบยีนบำ้น หรอื ทะเบยีนสมรส 

-  กรณีเปลี่ยนบญัชเีป็นเล่มใหม ่ใหท้่ำนถ่ำยส ำเนำสมุดบัญชมีำทัง้สองเล่ม(ทัง้เล่มเก่ำ –เล่มใหม่) 

              **สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจ า**  

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ท ีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้ส่วน อำยุไม่

เกนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เช่น รูปถ่ำยรำ้น สัญญำเช่ำที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบุต ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำยุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถำนทูตทีย่ื่น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู่ (ขอเป็นภำษำอังกฤษมี

อำยุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่
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สถำนทูตทีย่ื่น)          

- กรณีทีเ่กษียณอายุจากงานราชการ ขอบัตรประจ ำตัวขำ้รำชกำรบ ำนำญ 

 

 

 

 

5. เอกสารส่วนตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- บัตรประชำชน 

- สูตบัิตร(กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่ำ/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกุล (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยินยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สังกัด (โดยบดิำจะตอ้งคัด

หนังสอืยินยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำ)พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้

พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยินยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สังกัด (โดยบดิำจะตอ้งคัด

หนังสอืยินยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้

พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบุยินยอมใหบุ้ตร

เดนิทำงไปต่ำงประเทศกับใคร มคีวำมสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใด

เป็นผูม้อี ำนำจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดยีว 

- *** กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี บดิำและมำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซ่ีำ 

7. ท่ำนไม่จ ำเป็นตอ้งเซ็น รับรองส ำเนำถูกตอ้ง ใหท้่ำนเซ็นเฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซี่าเทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปล ีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หาก

ทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกข้อมูลย่ืนวีซ่ำเชงเกนประเทศฮังกำรี 
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถว้นตามความเป็นจรงิ เน่ืองจากจะมผีลต่อการพจิารณาวีซ่าของท่าน) 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 
1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………. 
3. ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด……………………………………………………………………………………………………  
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………… 
7. สญัชาตปัิจจุบัน ...............................สญัชาตโิดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน              แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า         แยกกันอยู่                           หมา้ย 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณเีป็นผูเ้ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตวั นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ยาว์ 

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

11. ที่อยู่ / อเีมลข์องผูข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

    หมายเลขโทรศัพท์.................................................................. 
12. อาชีพปัจจุบัน............................................................................... ......................... 
13. ชื่อบรษิทั ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรบันักเรยีน/นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบันศึกษา  

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

14. วีซ่าเชงเกนที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

            ไม่เคย 

     เคยได ้  ใช้ไดต้ ัง้แต่วันที่........................................ถงึวันที่..............................................  
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15. เคยถูกพมิพล์ายน้ิวมอืเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้าน้ี 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................  

 

 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรอืไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................  

17. ความรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวีซ่าเอง    มผีูอ้ ื่นออกให้(เจา้บ้าน/บรษิทั/องคก์ร)  

          ตามที่ระบุในช่อง 31 และ 32  

สิง่ที่ช่วยในการด ารงชีพ      อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………….  

   เงนิสด     สิง่ที่ช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ที่พกัที่มผีูจ้ดัหาให้ 

   ช าระค่าที่พกัล่วงหน้าแลว้    ค่าใช้จ่ายทัง้หมดระหว่างพ านักมผีูอ้อกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

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

 

 


