A LUXURY VIEW BALTIC
ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย
7 วัน 4 คืน
วิลนิอสุ | ทราไค | พระราชวังรันดาเล | ริกา | ทาลลินน์ | เคานัส
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A LUXURY VIEW BALTIC

ลิทวั เนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟิ นแลนด์ 7 DAY 4 NIGHTS

BY AY [GQ3VNO-LH001]

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิ ร์ต – วิลนิอสุ
วันที่ 2. วิลนิอสุ – ทราไค - วิลนิอสุ
วันที่ 3วิลนิอสุ - เคานัส – ชัวเลย์ (ลิทวั เนีย) – ริ กา (เมืองหลวงแห่งลัตเวีย)
วันที่ 4. ริ กา – ฟิ ลส์รันดาเล – ริ กา
วันที่ 5. ริ กา –ซิกลุ ด้ า (ลัตเวีย) – พาร์ นู (เอสโตเนีย)
วันที่ 6. พาร์ นู - ทาลลินน์ – สนามบิน - แฟรงก์เฟิ ร์ต
วันที่ 7.แฟรงก์เฟิ ร์ต - กรุงเทพฯ
วันทีวั่ 8.นเมสเตร้
– ปิ ซ่า – หอเอนปิ
ซ่า เฟิ ร์ ต
ที่ 1 – ฟลอเรนซ์
กรุ งเทพฯ
– แฟรงก์

– วิลนิอุส

วันที่20.00
9.ปิ ซ่าน.– โรม –คณะพร้
สนามกีอฬมกั
าโคลอสเซี
่ยม - วาติ
นั มิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินลูฟต์ฮนั ซ่าโดยมี
น ณ สนามบิ
นสุวกรรณภู
เจ้ านหน้ าที่คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก
วันที่ 10 โรม – สนามบิ
วันที่ 23.00น.
11 กรุงเทพ ออกเดินทางสูแ่ ฟรงก์เฟิ ร์ต โดยสายการบินลูฟต์ฮนั ซ่า เที่ยวบินที่ LH 773

วันที่ 2 วิลนิอุส – ทราไค - วิลนิอุส
06.00 น.
10.00 น.
13.00 น.
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เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมนี เพื่อเปลีย่ นเครื่ อง
ออกเดินทางต่อสูก่ รุงวิลนิอสุ ด้ วยเที่ยวบิน LH886
เดินทางถึงกรุงวิลนิอสุ (Vilnius) เมืองหลวงแห่งลิทวั เนีย นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร (เวลาท้ องถิ่นช้ า
กว่าประเทศไทย 6 ชัว๋ โมง และจะเปลีย่ นเป็ น 5 ชัว๋ โมงในวันที่ 31 มีนาคม 2563)
นาท่านชมกรุ งวิลนิ อุส (Vilnius) ตังอยู
้ ่ท่ามกลางแม่น ้าเนริ ส และแม่น ้าวิลเนเล ที่โอบล้ อมด้ วยขุนเขาที่มีต้นไม้ นานาพันธุ์
จึงได้ ขึ ้นชื่อว่างามสุดแห่งลิทวั เนีย ได้ รับการยกย่องจากยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 นาท่านชมเขตเมืองเก่า
(Vilnius old town) ซึ่งถือว่าเป็ นเขตเมืองเก่าที่สดุ แห่งยุโรปกลาง ตังแต่
้ ครัง้ ศตวรรษที่ 15-16 รวมทัง้ Gate of Dawn หรื อ
กาแพงเมืองเก่า ประตูเมือง 1 ใน 10 ประตูเมืองของเมืองที่ยงั หลงเหลืออยู่ จากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองทราไค (Trakai)
เพื่อเข้ าชมปราสาททราไค (Trakai Island Castle) เป็ นปราสาทหินที่สร้ างขึ ้นในศตวรรษที่ 14 ตังอยู
้ บ่ นเกาะในทะเลสาบ
เกรฟ(Lake Galve) โดย ดยุควีเตาตาส (Duke of Kestutis) เจ้ าผู้ครองแคว้ นทราไกในสมัยอดีต ตัวปราสาทจะตังอยู
้ ่บน
เกาะ ท่านสามารถข้ ามสูต่ วั ปราสาทโดยเดินข้ ามสะพานที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างชายฝั่ งกับตัวปราสาท พร้ อมทังชมความ
้
งดงามของทะเลสาบเกรฟที่สวยงามไม่แพ้ ที่ใด จากนันน
้ าท่านกลับไปยังกรุงวิลนิอสุ
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั BEST WESTERN VILNIUS หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3 วิลนิอุส - เคานัส – ชัวเลย์ (ลิทวั เนีย) – ริกา (เมืองหลวงแห่ งลัตเวีย)
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

3

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชมเมืองเคานัส เมืองที่มีประชากรมากเป็ นอันดับสองของประเทศลิทวั เนีย รองจากวินิอสุ ซึง่ ยังเป็ นเมืองที่งดงามอีก
เมืองหนึ่งของลิทวั เนีย ให้ ท่านถ่ายภาพและชมอาคา ที่ทาการศาลาว่ าการ (City hall) และ ปราสาทเคานั ส (Kaunas
Castle) ปราสาทหินที่สร้ างขึ ้นมาตังแต่
้ ศตวรรษที่ 14 เพื่อป้องการกันการโจมทางด้ านศาสนา แรกเริ่ มอาคารปราสาทนี ้ได้ รับ
การบันทึกไว้ ในปี 1361 แต่ถกู ทาลายด้ วยผู้ก่อสงครามทางด้ านศาสนา และได้ มีการก่อสร้ างขึ ้นมาใหม่อีกครัง้ ในปี 1408
จากที่นี่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้าทังสองสายที
้
่มาบรรจบกันที่เมืองนี ้คือแม่น้าเนริ สและแม่น ้าเนมานอีก
ด้ วย และชม Holy Cross Church ที่สร้ างขึ ้นด้ วยสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่แบบเรอแนสซองส์ และ วิหารเคานั ส(Kaunas
Cathedral) ที่มีการสร้ างแบบผสมผสานตังแต่
้ สมัยศตวรรษที่ 15
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซัวเลย์ (Siauliai) เมืองเก่าที่เคยผ่านสงครามมาถึง 7 ครัง้ และได้ รับการบูรณะซ่อมแซมจนกลับมา
เป็ นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมอีกแห่งของลิทวั เนีย นาท่านชมสุสานไม้ กางเขน (Hill of Crosses) สุสาน
ไม้ กางเขนนับแสนชิ ้นที่ปัจจุบนั ยังคงมีคนนามาทิ ้งอยู่ เนื่องด้ วยเป็ นสถานที่แห่งความเชื่อของผู้นบั ถือศาสนาคริ สต์นิกาย
โรมันคาทอลิก ที่มีมาตังแต่
้ ยุคสงคราม ให้ ท่านได้ ถ่ายรู ปและชมวิวโดยรอบ จากนันนาท่
้
านเดินทางข้ ามพรมแดนสู่ เมือง
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองริกา (Rica) เมืองหลวงแห่งลัตเวีย (Latvia)
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั PARK INN BY RADISSON RICA หรื อเทียบเท่า

วันที่ 4 ริกา – ฟิ ลส์ รันดาเล – ริกา
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

4

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางข้ ามพรมแดนสู่ เมืองฟิ ลส์ รันดาเล (Pilsrundale) ประเทศลัตเวีย นาท่านเดินทางเข้ าชมพระราชวังรุ น
ดาเล (Rundale Palace) ที่พานักของ ดยคุ แห่ง คอร์ ทแลนด์ (Dukes of Courtland) ตัวพระราชวังออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวอิตาเลียนที่ออกแบบพระราชวังเฮอร์ มิเทจที่นครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์กทาให้ พระราชวังแห่งนี ้มีความงดงามไม่แพ้ ที่ใดใน
ยุโรป นอกจากนี ้พระราชวังรุ นดาเลยังได้ รับยกย่องให้ เป็ นสุดยอดของการออกแบบสถาปั ตยกรรมที่เป็ นการประยุกต์ ของ
สองวัฒนธรรมระหว่างเยอรมันและรัสเซียได้ อย่างลงตัวที่สดุ ในทวีปยุโรป จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองริ กา (Rica) เมือง
หลวงแห่งลัตเวีย (Latvia)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
จากนันชมเมื
้
องเก่าชมร่ องรอยของกาแพงเมืองโบราณที่เคยโอบล้ อมเมืองและป้อมดินปื นที่ยงั คงอนุรักษ์ ไว้ ชมจัตุรัสโดม
(Dome Square) อันเป็ นที่ตงของ
ั้
Riga Dome Cathedral มหาวิหารประจาเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในแถบบอลติกและมีออร์ แกน
(Organ) ที่ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก, ชมหอเก็บดินปื น (The Powder Tower ) เคยเป็ นหนึง่ ใน 28 หอสังเกตการณ์ ซึ่งเป็ น
ส่วนหนึ่ งของป้ อมปราการเมื อ ง น าท่ านถ่ า ยรู ป กับ ปราสาทริ ก า (Riga Castle) สร้ างขึน้ ในปี 1330 เพื่ อ เป็ นที่ อ ยู่ของ
Livonian Order เคยถูกทาลายไปในศตวรรษที่ 15 โดยชาวเมืองและได้ รับการสร้ างขึ ้นใหม่โดยชาวเมืองเช่นกัน ปั จจุบัน
นอกจากเป็ นที่อยูข่ องประธานาธิบดีของลัทเวีย ยังเป็ นที่ตงของพิ
ั้
พิธภัณฑ์ด้วย
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ค่า
ที่พัก

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั PARK INN BY RADISSON RICA หรื อเทียบเท่า

วันที่ 5 ริกา –ซิกุลด้ า (ลัตเวีย) – พาร์ นู (เอสโตเนีย)
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองซิกุลด้ า(Sigulda) เมืองเล็กๆ ซึ่งมีประชากรไม่ถึงสองหมื่นคนและไม่ห่างไกลจากนครริ ก้า เข้ าชม
ปราสาททูไรด้ า (Turaida Castle) สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1214 โดยอาร์ คบิช็อปแห่งริ ก้า เป็ นปราสาทก่ออิฐแบบโกธิค ซึ่งถูก
สร้ างต่อเติมและบูรณะมาหลายสมัยจนเป็ นลักษณะของป้อมปราสาทที่สวยงาม แต่ในปี ค.ศ.1776 ปราสาทได้ เสียหาย
อย่างหนักจากเหตุการณ์ ไฟไหม้ และไม่ได้ รับการบูรณะจนกระทัง่ ในช่วงทศวรรษที่ 1970 ได้ รับการซ่อมแซมและเปิ ดเป็ น
พิพิธภัณฑ์ในที่สดุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาท่านเดินทางเลาะริ มฝั่ งทะเลบอลติคสูเ่ มืองพาร์ นู (Parnu) ประเทศเอสโตเนีย (Estonia) เมืองตากอากาศแสนสวยริ มฝั่ ง
ทะเลบอลติ ค ชมบ้ านไม้ (Wooden House) สไตล์ อ าร์ ต นูโว และแบบแอสโทเนี ยนดัง้ เดิ ม ที่ มี เอกลัก ษณ์ เฉพาะตัว จน
กลายเป็ นต้ นแบบบ้ านเรื อนที่นาไปสร้ างในสไตน์บอลติค
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั STRAND SPA หรือเทียบเท่ า

วันที่ 6 พาร์ นู - ทาลลินน์ – สนามบิน - แฟรงก์ เฟิ ร์ ต
เช้ า

5

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เดินทางต่อขึ ้นสูเ่ มืองทาลลินท์ (Tallinn) เมืองหลวง และเมืองท่าที่สาคัญที่สดุ ของเอสโตเนีย นาท่านเข้ าชมเขตเมืองเก่ า
ของทาลลินน์ (Old Town Square) ที่ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นเมืองแห่งยุคกลางที่สวยที่สดุ ในยุโรปเหนือ เดินชม ย่านทูม
A LUXURY VIEW BALTIC

ลิทวั เนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟิ นแลนด์ 7 DAY 4 NIGHTS

BY AY [GQ3VNO-LH001]

กลางวัน
16.00 น.
18.05 น.
19.30 น.
22.00 น.

เปี ย (Toompea) ซึ่งเป็ นที่ตงของปราสาททู
ั้
มเปี ย (Toompea Castle) ซึ่งปั จจุบนั ได้ ใช้ เป็ นอาคารรัฐสภาและหน่วยงาน
ราชการ, โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี ้ (Alexander Nevsky Cathedral) โบสถ์รัสเซียนออร์ โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สดุ ในเอสโทเนีย
เป็ นสถาปั ตยกรรมที่สวยงามมาก แล้ วเดินลัดเลาะแนวกาแพงเมืองสูจ่ ตุรัสกลางเมืองอันเป็ นที่ตงของศาลากลางรายล้
ั้
อม
ด้ วยอาคารที่ตา่ งยุคสมัยกันตังแต่
้ ศตวรรษที่ 15-17
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินเฮลซิงกิ
ออกเดินทางโดยสายการบินลูฟต์ฮนั ซ่า เที่ยวบินที่ LH 883
เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมนี เพื่อเปลีย่ นเครื่ อง
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ LH772 สูก่ รุงเทพฯ

วันที่ 7 แฟรงก์ เฟิ ร์ ต - กรุ งเทพ
14.10 น.

เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

ราคาแนะนาเพียง
A LUXURY VIEW BALTIC
ลิทวั เนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย
7 วัน 4 คืน
โดยสายการบินลูฟต์ ฮันซ่ า
กาหนดการเดินทาง
14-20 พ.ค. 63

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

45,900.45,900.45,900.20,380
โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

5,900

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.
4.

6

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริ ษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
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5.
6.

การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซือ้ ประกั นการเดิน ทางสาหรั บ ครอบคลุ ม เรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริ การ)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

7

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น ้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศเยอรมนี (ผู้เดินทางชาระหน้ างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (14 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 ยูโร)
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เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรื อยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรี ยมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริ ษัททัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีและถูกต้ องจะช่วยให้ การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ ้น
กรณีท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทาง
บริ ษัทฯ ทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซา่ ที่คอ่ นข้ าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
สาหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้ องดาเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรื อศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่ มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วต่ากว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางต้ องไปยื่นคาร้ องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรี ยมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ กับทาง
บริ ษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้ องขอวีซ่า และจานวน
หน้ าหนังสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้ า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นันๆ
้ และพาสปอร์ ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
1.

2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย
ตามที่เกิดขึ ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย และ
อานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยูก่ บั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
8

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
A LUXURY VIEW BALTIC

คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
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4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับ รอง บริ ษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยังคณะต่ อ ไปแต่ ทัง้ นี ท้ ่ านจะต้ อ งเสีย ค่า ใช้ จ่ า ยที่ ไม่ สามารถเรี ย กคื น ได้ คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว
ทางบริ ษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริ ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอา่ งอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ เชงเก้น (เยอรมนี)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ เดีย
*** ยืน
่ วีซา
่ วแสดงตนทีส
่ ถานทูตเยอรมนี ***
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 7 ว ัน
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ หน ังสอ
ื เดินทางต้องนาสง
่ เข้าสถานทูต
ในว ันยืน
่ วีซา
่ ไม่สามารถดึงหน ังสอ
ื เดินทางออกมาได้
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี า
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสอ
ื เดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับ
1. หน ังสอ
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้
ประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
ื เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนั งสอ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
หนังสอ
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือน ักเรียน น ักศก
่ า
่ งประเทศ กรุณ าแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบ
่ จะมีเงือ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซา
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทูต อาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้ วมไปถึงผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ายส ี หน ้าตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหน้า 90 %
้ ทีร่ ป
ของพืน
ู ถ่าย จานวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามสวมแว่นตา

ั วนใบหน้า 90%
สดส่

คอนแทคเลนส ์ หรือเครือ
่ งประด ับ , เปิ ดผมให้เห็นหูทงั้ 2 ข้าง, ห้าม
ตกแต่งรูป, รูปไม่เลอะหมึก ไม่มรี อยแม็ก, ถ่ายจากร ้านถ่ายรูปเท่านั น
้
แนะน าให้ลูก ค้า ไปถ่า ยในสถานทู ต 180 บาท จ านวน 4 รูป นะคะ
เพือ
่ ความถูกต้อง
3. หล ักฐานการทางาน
- เป็นพน ักงาน

ื รับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
หนั งสอ
่ ทางาน

ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
- เจ้า ของกิจ การ หนั ง ส ือ รั บ รองการจดทะเบีย น(DBD)ที่ม ีช ื่อ ของผู ้เดิน ทางเป็ นกรรมการหรือ
หุ ้นสว่ น อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
ี้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เชน
่ รูปถ่ายร ้าน สญ
ั ญา
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชแ
เชา่ ที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน
ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก
ึ ษา
- กรณีเป็นน ักเรียน หรือ น ักศก
่ าลังศก
อยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านั น
้ (สถานทูตไม่รับเอกสารทีเ่ ป็ นบัตรนั กเรียน ไม่วา่ เป็ นชว่ งปิ ดเทอมและ
ต ้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยืน
่ วีซา่ )
- กรณีทเี่ กษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสาเนาบัตรข ้าราชการบานาญมาด ้วย
4. หล ักฐานการเงิน
4.1 สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ถ่ายสาเนา
ย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญช ี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับ
ี ายใน 15 วัน ก่อนวันนั ดสม
ั ภาษณ์
ยอดเงินในบัญชภ
้ า
4.2 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง
้ า
ื ร ับรองค่าใชจ
4.2.1. ต ้องทาเป็ นหน ังสอ
่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) พร ้อมเอกสารแสดง
ั พันธ์ เชน
่ สูตบ
ความสม
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น และขอสาเนาหน ้าพาสปอร์ตหรือ
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บัตรประชาชนของผู ้ออกค่าใชจ่้ ายให ้ด ้วย
4.2.2ถ่ายสาเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใชจ่้ าย
5. หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสาเนามาทัง้ 2 เล่ม
ี ค
6. หากในสาเนาบัญชบ
ุ๊ แบ๊งค์ของลูกค ้ามีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดือนล่าสุด (เดือนต่อเนือ
่ งด ้วย
นะคะ) แนะนาให ้ขอเป็ น STATEMENT จากทางธนาคาร พร ้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัด
ั ภาษณ์
สม

ี ด
ี ากประจา, บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
7. เอกสารสว่ นต ัว ถ่ายเอกสารเป็ นสาเนา
-ทะเบียนบ ้าน
-บัตรประชาชน
-สูตบ
ิ ัตร (กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี )
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ ้ามี)
ื่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
-ใบเปลีย
่ นชอ
่ น)
8. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
ื ยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดา
-หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
จะต ้องคัดหนั งสอ
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
ื ยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดา
-หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
จะต ้องคัดหนังสอ
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
ื ระบุยน
-หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสอ
ิ ยอม
ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสงั กัด พร ้อม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
ื่ ร ับรองในแบบฟอร์มสม ัครวีซา
่
**กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาจะต้องเซ็นชอ
ั
พร้อมก ับเดินทางมาสมภาษณ์
ดว้ ยก ันก ับบุตรทีส
่ ถานทูตด้วย**

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติม
ได้ทก
ุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
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่ เชงเกนประเทศเยอรมนี
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา
่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา
ื่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….
ชอ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………..
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………
ื่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
3. ชอ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………………………..
6. ประเทศทีเ่ กิด………………………………………………………………………………………………….
ั ชาติปัจจุบัน ...............................สญ
ั ชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน……………………………
7. สญ
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

ี ชวี ต
หม ้าย (คูส
่ มรสเสย
ิ )

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
ื่ ตัว นามสกุล ทีอ
ั ชาติของผู ้มีอานาจ
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอก ชอ
่ ยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ) และสญ
ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………......
11. ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.....................................................
ี ปั จจุบัน........................................................................................................
12. อาชพ
ื่ บริษัททีท
ึ ษา กรุณากรอกชอ
ื่ ทีอ
13. ชอ
่ างาน ทีอ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนั กเรียน นักศก
่ ยูข
่ อง
ึ ษา
สถาบันศก
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …….……
14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
ไม่เคย
้ ้ตัง้ แต่วันที.่ ......................................ถึงวันที.่ ......................................
เคยได ้ ใชได
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย
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่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

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

ี ระหว่างการเดินทางและพานักอยูข
17. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการดารงชพ
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ ..............................................
กรุณาระบุชอ

ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ

…………………………………………………..….
ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใชจ่้ ายทัง้ หมดระหว่างพานั กมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ นเกีย
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี ่าเป็นดุลพิน จ
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษท
ั ไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆ
ิ้ ท งั้ นีบ
้ ริษ ท
ท งั้ ส น
ั เป็ นเพีย งต วั กลางและคอยบริก ารอ านวยความสะดวกให้แ ก่ผู เ้ ดิน ทาง
เท่านน
ั้
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