
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22010 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 
 

วลินีอสุปราสาททราไก เคานัส พระราชวงัรูนดาเลร่กิา้ ชิกลุดา้ 9500 เฮลซิงก ิ

สะสมไมลข์องการบินไทย STAR ALLIANCE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ก าหนดการเดินทาง :  ราคาทวัรร์วมทกุอย่าง ยกเวน้ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 

วนัที่หน่ึง  สนามบนิสุวรรณภมูิ - วลินีอสุ (ลทิวัเนีย) 

18.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิช ัน้ 4 เคาเตอรส์ายการบนิตรุกีแอรไ์ลน ์(TK) โดยมเีจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัพรอ้ม

อาํนวยความสะดวก 

 
23.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงวลินีอุส (VILNIUS) ประเทศลทิวัเนีย โดยสายการบนิตรุกีแอรไ์ลน ์เที่ยวบนิที ่TK065/1409 

วนัที่สอง  วลินีอสุ- ชมเมือง 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิอสิตนับูล ประเทศตรุก ี0520-0840 *.*.*. 

11.25น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึสนามบนิวลินีอสุ(VILNIUS) ประเทศลทิวัเนีย ....หลงัผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้....จากนัน้นาํท่านออกเดนิทางสู่ตวัเมอืงวลินีอสุ(VILNIUS)เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเมอืงที่สวยงาม

ทีสุ่ดในประเทศสมค่าความเป็นเมอืงหลวงศูนยก์ลางของทกุสิง่ทุกอย่าง ท ัง้ยงัเป็นเมอืงที่ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนใหเ้ป็น

มรดกโลกจากยูเนสโกเมือ่ปี 1994 และหากตอ้งการเหน็ภาพความสวยงามเหลา่น้ีชดัเจนขึ้นตอ้งเขา้ไปชมในย่านเมอืง

เก่า (OLD TOWN)ซึง่เป็นย่านเมอืงเก่าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเขตยุโรปกลาง ท ัว่บรเิวณน้ีมากมายไปดว้ยอนุสาวรีย ์มมีหา

วหิารประจาํเมอืงทีส่รา้งในสไตลนี์โอคลาสสกิ มองเหน็หอระฆงัเก่าแก่ประจาํเมอืง มชีมุชนชาวยวิทีใ่หญ่ที่สุดแห่ง

หน่ึงนอกเขตประเทศ ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการชมอาคารและโบสถว์หิารต่างๆ ทีม่อียู่ละลานตาท ัง้ทีก่่อสรา้ง

ดว้ยศิลปะบารอกและโกธกิ ท ัว่พื้นทีก่ว่า 360 ตารางกิโลเมตรของวลินีอสุจงึเป็นเหมอืนสวรรคส์าํหรบัผูท้ีช่ื่นชอบและ

หลงใหลในเสน่หเ์มอืงเก่าเช่นน้ี   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นาํท่านถ่ายรูป (ภายนอก) มหาวหิารแห่งวลินีอสุ (VILNIUS CATHEDRAL) สิง่ก่อสรา้งทีม่รูีปทรงเรยีบงา่ยแต่

ยิง่ใหญ่ มบีนัทกึประวตัศิาสตรก์ลา่วว่าในคร ัง้แรกของการก่อสรา้งมหาวหิารแห่งวลินีอสุเมือ่ปี 1251 กลายเป็นมรดก

ทางประวตัศิาสตรท์ี่มชีื่อเสยีงทีสุ่ดอกีแห่งหน่ึงของวลินีอสุ 

  นาํท่านชมประตูเมอืง (GATE OF DAWN)ทีม่องแวบแรกอาจคิดว่าเป็นตรอกอาคารท ัว่ไปเพราะถกูขนาบดว้ย

อาคารท ัง้สองขา้ง แต่จรงิๆ แลว้น่ีคือความคลาสสกิของอดตีทีแ่ฝงอยู่ในรูปทรงอาคารซึง่ดูเหมอืนเป็นประตูธรรมดา

ดงัทีเ่หน็ประตูเมอืงแห่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกาํแพงเมอืงโบราณ ถูกสรา้งขึ้นในช่วงปี 1503-1522 เพือ่เป็นปราการ

สาํคญัในการป้องกนัเมอืงจากการโจมตขีองขา้ศึกศตัรู ชาววลินีอสุจะรูจ้กัประตูเมอืงแห่งน้ีในชื่อ MEDININKAI

เพราะหากเดนิลอดใตซุ้ม้ประตูผ่านเขา้สู่ดา้นในเรากจ็ะไดพ้บกบัหมู่บา้น MEDININKAI นัน่เอง ซึง่จากเดมิที่มปีระตู

เมอืงถงึ 10 แห่ง หลงัจากมคีาํส ัง่จากทางการใหท้าํลายประตูอกี 9 แห่งทิ้งไปก็เหลอืเพยีงประตูแห่งน้ีเพยีงหน่ึงเดยีว

ทีย่งัเหลอือยู่ หากเดนิลอดประตูเขา้ไปภายในจะมโีถงเลก็ๆ ทีช่ ัน้บนกรุดว้ยกระจกส ีมโีบสถพ์ระแมม่ารผูีเ้ป็นที่ยดึ

เหน่ียวจิตใจของชาวเมอืง ซึง่มกัจะมผูีค้นผ่านเขา้มาอธิษฐานขอพรกนัอยู่ตลอด  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั BEST WESTERN VILNIUSหรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สาม  วลินีอสุ-ทราไก-ปราสาททราไก-เคานสั 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงทราไก (TRAKAI) เป็นเมอืงหลวงเก่า

ของลธิวัเนียมาก่อน ปจัจุบนัเมือ่

ไมไ่ดด้าํรงสถานะเมอืงหลวงแลว้ 

ทราไกเป็นเพยีงเมอืงเลก็ๆ ทีเ่งยีบ

สงบ น่าอยู่น่าแวะไปเที่ยวมาก 

และยงัไดช้ื่อว่าเป็นเมอืงที่มาก

ดว้ยเสน่หแ์ห่งทะเลสาบนอ้ยใหญ่กว่า 100 แห่ง ท ัง้ยงัมเีกาะอกีกว่า 20 แห่ง ทราไก

เป็นเมอืงทีม่คีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตรแ์ละไดร้บัความนิยมอย่างมากในการท่องเที่ยว  

นาํท่านเขา้ชมปราสาททราไก (TRAKAI ISLAND CASTLE) ปราสาทหนิที่สรา้งโดยดยุคผูค้รองทราไกในอดีตเมือ่

ราวศตวรรษที ่14 เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีพ่กัผ่อนในฤดูรอ้น และกส็รา้งอยู่บนทาํเลดเียีย่มสาํหรบัการระวงัภยั นัน่คือบน

เกาะเลก็ๆ ในทะเลสาบเกรฟ (LAKE GALVE) ปราสาทหลงัน้ีเคยเป็นทีอ่ยู่ของดยุคแห่งทราไกมาก่อน แต่ต่อมาได ้

เปลีย่นสภาพเป็นคุกสาํหรบักกัขงันกัโทษจากการทีม่สีภาพเป็นเกาะกลางทะเลสาบนัน่เอง ปจัจบุนัมกีารสรา้งสะพาน

เชื่อมสาํหรบัการขา้มไปมาระหว่างแผ่นดนิใหญ่และเกาะ  

ความสวยงามที่ปะทะสายตานกัท่องเทีย่วเริ่มต ัง้แต่ในทะเลสาบเกรฟไปจนถงึตวัปราสาททีส่รา้งดว้ยสถาปตัยกรรม

แบบโกธกิ 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่เมอืงเคานสั (KAUNAS) เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศลทิวัเนีย เมอืงเคานสัน้ีถอืเป็น

เมอืงศูนยก์ลางในภมูภิาคน้ีมาตัง้แต่ช่วงยุคศตวรรษที ่15 เป็นเมอืงทีม่คีวามสาํคญัในดา้นการเป็นเมอืงสาํคญั



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ทางดา้นประวตัศิาสตร ์เป็นเมอืงศูนยก์ลางท ัง้ดา้นเศรษฐกจิการคา้ การศึกษา และวฒันธรรมมาตัง้แต่อดีตจนถงึ

ปจัจบุนั นอกจากน้ีเมอืงเคานสัยงัเคยเป็นเมอืงหลวงช ัว่คราวของลทิวัเนีย และเคยไดช้ื่อว่า “ลติเติ้ล ปารสี” ดว้ย

ความรํา่รวยท ัง้ดา้นวฒันธรรม แฟชัน่ การคา้ และการศึกษาทีค่ลา้นคลงึกบัปารสีอย่างมาก  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นาํท่านชมย่านเมอืงเก่าเคานสั (KAUNAS OLD TOWN)ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นศูนยก์ลางทางประวตัศิาสตรข์องเมอืง 

มากมายดว้ยแลนดม์ารก์และสิง่ก่อสรา้งที่ไดถู้กอนุรกัษเ์อาไวอ้ย่างดี

ต ัง้แต่ช่วงยุคกลาง ท่านจะไดเ้หน็ศิลปะจากหลายยุคไมว่่าจะเป็น 

โกธคิเรเนสซองส ์และบาโรค ศาลาว่าการเมอืงเคานสั (KAUNAS 

TOWN HALL)อาคารโบราณสขีาวทีโ่ดดเด่นดว้ยหอคอยสูงถงึ 53 

เมตร เป็นอาคารที่สูงทีสุ่ดในย่านเมอืงเก่าแห่งน้ี ศาลาว่าการไดถ้กูเริ่ม

สรา้งขึ้นคร ัง้แรกเมอืงปี 1542 มกีารสรา้งเสริมเพิม่เตมิและบูรณะใหม่หลายต่อหลายครัง้ แต่ศาลาว่าการแห่งน้ีก็เป็น

ศูนยก์ลางเมอืงมาตัง้แต่ช่วงยุคกลาง ไมว่่าจะเป็นสถานทีชุ่มนุม ซื้อขายแลกเปลีย่น จดังานรื่นเริง จดังานแต่งงาน 

หรอืกระท ัง่พธิสีาํคญัทางการเมอืงกม็กัจดัขึ้นทีน่ี่ ชม (ภายนอก) มหาวหิารเคานสั (KAUNAS CATHEDRAL)มหา

วหิารสาํคญัประจาํเมอืงแห่งน้ีไดถ้กูสรา้งขึ้นดว้ยอฐิในสไตลโ์กธิคตัง้แต่ช่วงตน้ศตวรรษที ่15 เป็นโบสถแ์ห่งนิกาน

โรมนัคาทอลกิทีอุ่ทศิแด่ เซนตปี์เตอรแ์ละเซนตพ์อลและไดถ้กูจดัใหเ้ป็นหน่ึงในสิง่ก่อสรา้งที่เป็นมรดกทาง

ประวตัศิาสตรท์ีส่าํคญัของลทิวัเนียอกีดว้ย 

นาํท่านชม (ภายนอก) ปราสาทเคานสั (KAUNAS CASTLE)ปราสาทโบราณทีส่นันิษฐานว่าไดถู้กสรา้งขึ้นต ัง้แต่ช่วง

กลางศตวรรษที ่14 สวยสงา่ดว้ยสถาปตัยกรรมสไตลโ์กธคิ ตวัปราสาทตัง้อยู่ใกลก้บัจดุบรรจบของสองแมน่ํา้ 

ออกแบบใหเ้ป็นท ัง้ป้อมปราการป้องกนัเมอืงและปราสาทขนาดใหญ่  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  EUROPA ROYALE KAUNAS หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี ่  เคานสั - ลตัเวยี - พระราชวงัูนดาเล ่- รกิา้ 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านขา้มพรมแดนสู่ประเทศลตัเวยี (LATVIA)สู่เมอืงฟิลสร์นัดาเล ่(PILSRUNDALE) 

ถ่ายรูปกบัตวัอาคารพระราชวงัรูนดาเล ่(RUNDALE PALACE)สิง่ก่อสรา้งทีส่วยงามดว้ย

สถาปตัยกรรมบารอกและรอกโคโค ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอติาเลยีน“FRANCESCO 

BARTOLOMEO RASTRELLI”ซึง่เป็นคนเดียวกบัที่เคยออกแบบพระราชวงัเฮอรม์เิทจใน

นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์แห่งรสัเซยี สาํหรบัพระราชวงัรูนดาเลแ่ห่งน้ีถกูสรา้งขึ้นเพือ่เป็น

พระราชวงัฤดูรอ้นของดยุคแห่งคอรท์แลนด ์(DUKES OF COURTLAND) เอริน์โจฮนัไบ

รอน ในศตวรรษที ่18 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บา่ย  นาํท่านสู่เมอืงรกิา้ (RIGA)เมอืงทีส่วยงามทีสุ่ดอกีแห่งหน่ึงในแถบทะเลบอลตกิเมอืงเตม็ไปดว้ยสถาปตัยกรรมเก่าแก่

บนอาคารสถานที่ท ัง้หลาย ศูนยร์วมของอาคารสถาปตัยกรรมอารท์นูโวทีม่ากมายทีสุ่ดใน

ยุโรปซึง่สรา้งขึ้นต ัง้แต่เมือ่กว่า 800 ปีทีแ่ลว้ในขณะเดยีวกนัช่วงศตวรรษที ่14-15pยงัมี

ชื่อเสยีงในดา้นการเป็นเมอืงท่าทางทะเลทีม่กีารตดิต่อทาํการคา้กบัต่างชาต ิช่วงนัน้จะมี

พ่อคา้จากหลายประเทศใกลเ้คียงเขา้มาคา้ขายแลกเปลีย่นวฒันธรรมกนัค่อนขา้งมาก 

กลายเป็นเสน่หด์ีๆ  สาํหรบัรกิา้ที่มากมายดว้ยประวตัศิาสตร ์เมอืงเก่า รา้นคา้ รา้นอาหาร 

โรงแรมและแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้เก่าราคาถกูมากมาย  

นาํท่านสู่ ย่านเมอืงเก่ารกิา้(RIGA OLD TOWN)ตามหลกัฐานทางประวตัศิาสตรส์นันิษฐานว่าเดมิทเีมอืงริกา้ถูก

สรา้งใหเ้ป็นปราการด่านแรกทีย่ิ่งใหญ่เพือ่พรอ้มป้องกนัขา้ศึกดว้ยการก่อกาํแพงอฐิสูง 10 เมตร หนา 3 เมตรและ

ยาวถงึ 2 กโิลเมตร รอบกาํแพงสรา้งหอสงัเกตการณไ์ว ้29 จดุ จนราวปี 1422 กม็กีารสรา้งป้อมสูง 4 ช ัน้ขึ้นเพิม่เตมิ

พรอ้มกบัการขดุคูลอ้มเมอืงกวา้ง 90 เมตรเพือ่ใหก้ารเขา้ถงึของขา้ศึกทาํไดย้ากเยน็ขึ้น และยงัประทบัปืนใหญ่ไวเ้ป็น

ระยะ ชมย่านโดมสแควร ์(DOME SQUARE)ลานกวา้งทีเ่ป็นสญัลกัษณส์าํคญัของเมอืง เป็นทีต่ ัง้ของวหิารแห่งรกิา้ 

(RIGA DOME CATHEDRAL)ทีย่ิง่ใหญ่แห่งเมอืงน้ี และยงัถอืเป็นวหิารในยุคกลางทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศแถบ

บอลติกอกีดว้ย วหิารแห่งรกิา้สรา้งขึ้นเมือ่ปี 1211 ต่อมาในปี 1226 วหิารแห่งรกิา้ไดถู้กต่อเตมิใหย้ิง่ใหญ่ขึ้นกว่าเดมิ

และอลงัการขึ้นอีกในปี 1595มหีอคอยสูง 90 เมตร แต่กย็งัคง ท ัง้ยงัเป็นวหิารที่เก่าแก่ที่สุดในเมอืงรกิา้แห่งน้ีความ

สวยงามอยู่เช่นเดมิไม่เปลีย่นแปลง ถ่ายรูปอนุสาวรยีอ์ิสรภาพ (FREEDOM MONUMENT)ซึ่งเป็นเหมอืน

สญัลกัษณแ์ห่งอสิรภาพของชาวลตัเวยีทีห่ลุดพน้จากชาตมิหาอาํนาจท ัง้หลาย อนุสาวรยีT์URAIDA CASTLEแห่งน้ี

สรา้งในปี 1935 เป็นรูปหญงิสาวนามว่า MILDAกาํลงัชูดาว 3 ดวงไวเ้หนือศีรษะจนสุดแขน มคีวามสูงประมาณ 42 

เมตร ซึง่ดาวท ัง้สามนัน้เป็นสญัลกัษณแ์ทนการรวมตวักนัของภูมภิาคท ัง้สามของลตัเวยีซึง่ก็คือ KURZEME, 

VIDZEME และ LATGALE 

นาํท่าน ผ่านชมปราสาทรกิา้ (RIGA CASTLE) ปราสาทสวยหลงัใหญ่รมิแม่นํา้ดวักาว่า ตวัปราสาทสรา้งขึ้นคร ัง้แรก

ในปี 1330 แต่สรา้งขึ้นใหมใ่นช่วงศตวรรษที ่15-16 แมจ้ะผ่านการบูรณะมาหลายต่อหลายครัง้ แต่ปราสาทรกิา้กย็งั

สวยและยิง่ใหญ่ไมเ่สื่อมคลาย ปจัจบุนัปราสาทรกิา้เป็นทีพ่าํนกัของประธานาธิบดขีองลตัเวยี และเป็นที่ต ัง้ของ

พพิธิภณัฑ ์

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  RIGA ISLAND HOTELหรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้  รกิา้ - ชิกลุดา้ - ปราสาททูไรดา้ - พารน์ - ทาลลนิน์ 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมอืงชกิลุดา้ (SIGULDA)เมอืงเลก็ๆ เงยีบสงบทีอ่ยู่ห่างออกไปจากเมอืงริกา้ไมไ่กล ...นาํท่าน 

ถ่ายรูปดา้นหนา้กบัปราสาททูไรดา้ (TURAIDA CASTLE)ปราสาทหลงัใหญ่น้ี

ไดถ้กูสรา้งขึ้นในปี 1214 เพือ่เป็นป้อมปราการของเมอืง ตวัปราสาทสรา้งขึ้น

ดว้ยอฐิสแีดงตามสไตลบ์อลตกิโบราณ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นาํท่านสู่ ประเทศเอสโตเนีย (ESTONIA)เมอืงตากอากาศชื่อดงัในแถบทะเลบอลตกิ เมอืงทีว่่าน้ีกค็ือ ปารนู์ 

(PARNU) เมอืงแห่งการพกัผ่อน เมอืงแห่งการทาํกจิกรรมวนัหยุดรมิชายหาด ท่ามกลางการเที่ยวชมแนวอาคาร

บา้นเรอืนโบราณสไตลอ์ารท์นูโวและยงัมมีมุใหช้อ้ปป้ิงในย่านตวัเมอืงดว้ย ส่วนโรงแรมและรา้นคา้รา้นอาหารก็มไีวร้อ

ตอ้นรบันกัท่องเที่ยวมากมายอยู่แลว้ ปารนู์เกดิเป็นเมอืงขึ้นมาก็ราวปี 1251 ในอดีตปารนู์เป็นเมอืงท่าทีส่าํคญัของ

เอสโตเนีย จนปจัจุบนัก็มคีวามสาํคญัในแงก่ารเป็นเมอืงรสีอรท์ทีส่ามารถสรา้งรายไดจ้ากนกัท่องเทีย่วใหก้บัประเทศ

ไดอ้ย่างมากมาย ซึง่จะมนีกัท่องเทีย่วหนาตาขึ้นกใ็นช่วงฤดูรอ้นราวเดอืนมถินุายนถงึสงิหาคมของทกุปี 

 นาํท่านเดินทางสู่เมอืงทาลลนิน ์(TALLINN)ซึง่ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นเมอืงที่สวยงามและเก่าแก่ทีสุ่ดในยุโรปเหนือ 

มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนาน มกีาํแพงเมอืงเก่าและป้อมปราการเมอืงทีผ่่านรอ้นผ่านหนาวท่ามกลางประวตัศิาสตร์

ชาติทีม่รีากฐานการคงอยู่ของมนุษยม์านานกว่า 3000ปี ขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 1997 และเป็น

เมอืงแห่งเทพนิยาย ..... 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั HOTEL EUROPAหรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หก  ทาลลนิน์ - ชมเมอืง - เฮลชิงก ิ

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชมเมอืงทาลลนิน ์(TALLINN)ย่านเมอืงเก่า (OLD TOWN) ทีน่ี่เป็นแหลง่ชมสถาปตัยกรรมโบราณของเก่า

ของแก่ในทาลลนิน ์เราจะไดพ้บกบัอนุสาวรยีแ์ละสิง่ก่อสรา้งทีม่มีาต ัง้แต่ในศตวรรษที ่14 มโีบสถเ์ก่า บา้นเรอืนเก่า

แต่สวยงาม มตีรอกเลก็ๆ  

.....ชมย่านทูมเปีย (TOOMPEA)จากการทีอ่ดีตเคยเป็นย่านอยู่อาศยัของ

คนรํา่รวยระดบัเจา้เมอืง เหลา่ขนุนางและพ่อคา้วาณิชท ัง้หลาย ทาํใหน้บัถงึ

วนัน้ีย่านทูมเปียจงึเตม็ไปดว้ยปราสาทเก่าสูงใหญ่ซึง่เคยเป็นบา้นพกัของ

เจา้เมอืงเดมิในอดีต และถกูปรบัสภาพใหเ้ป็นที่ต ัง้ของหน่วยงานราชการ 

เป็นศูนยก์ลางการบริหารประเทศ ถ่ายรูปกบัโบสถอ์เลก็ซานเดอรเ์นฟสกี้ 

(ALEXANDER NEVSKY CATHEDRAL)เป็นโบสถร์สัเซยีนออรโ์ธ

ดอกซท์ี่ใหญ่ทีสุ่ดในเอสโตเนียและยงัเป็นโบสถท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในทาลลนินอ์กี

ดว้ย สรา้งตามพระบญัชาของชารล์อเลก็ซานเดอรท์ี่3ในระหว่างปี 1894-

1900 โดยมช่ีางฝีมอืจากนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์เป็นผูร้บัพระบญัชานัน้ใน

การออกแบบ และโบสถอ์เลก็ซานเดอรเ์นฟสกี้ยงัเคยอยู่ในการดูแลของคณะสงฆจ์ากมอสโควม์าก่อนเพราะถกูสรา้ง

ขึ้นในยุคทีเ่อสโตเนียยงัคงอยู่ภายใตก้ารปกครองของรสัเซยี โบสถอ์เลก็ซานเดอรเ์นฟสกี้เป็นสิง่ก่อสรา้งที่แสดงถงึ

สถาปตัยกรรมที่สวยงามไดอ้ย่างโดดเด่นทีสุ่ดอกีแห่งหน่ึงในยุโรปตวัอาคารโบสถป์ระกอบดว้ย 5 โดมทรงหวัหอม 

และจดุเด่นอกีอย่างหน่ึงของโบสถห์ลงัน้ีคือบนตวัหอคอยจะมรีะฆงัแขวนไวถ้งึ 11 ใบ ซึง่ใบทีม่เีสยีงดงักอ้งกงัวาน

และใหญ่ทีสุ่ดจะมนีํา้หนกัถงึ 15 ตนั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรอืเฟอรร์ี่ เพือ่เดนิทางสู่ เมอืงเฮลซงิก ิ(HELSINKI) ประเทศฟินแลนด ์(FINLAND) เมอืง

หลวงปจัจบุนัของฟินแลนด ์...เมอืงทีม่ปีระวตัิศาสตรเ์ก่าแก่มวีฒันธรรมโบราณส่งผ่านมาในรูปแบบของ

สถาปตัยกรรมสวยๆ  

....อสิระชอ้ปป้ิงถนนมานไฮม ์(MANHEIM STREET)เพือ่พบกบัศูนยร์วมนานาสนิคา้แบรนดเ์นมที่มอียู่ตลอดแนว

ถนน เตม็ไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่..... 

คํา่ อสิระกบัการรบัประทานอาหารคํา่เพือ่มเีวลาชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเตม็ที่ 

ทีพ่กั  CUMULUS RESORT AIRPORT CONGRESSหรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็  เฮลชิงก ิ- ชมเมือง - อสิตนับูล  

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชมเมอืงเฮลซงิกิ เซเนทสแควร ์(SENATE SQUARE)จตัรุสักลางเมอืงทีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ดของ

เฮลซงิกอิยู่ทีน่ี่ลานกวา้งศูนยก์ลางทกุกจิกรรมของเมอืงและเป็นพื้นทีป่ระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน

ของเฮลซงิกแิละถอืเป็นสญัลกัษณส์าํคญัของเมอืงที่นกัท่องเทีย่วต่างชาตจิะตอ้งเดินทางเขา้มาชม

และถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึเสมอ ซึ่งส่วนใหญ่จดุน้ีมกัเป็นจดุแรกในการเริ่มตน้เที่ยวชมเฮลซงิก ิใจ

กลางเซเนทสแควรส์ง่างามโดดเด่นดว้ยอนุสาวรียพ์ระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี ่2 หน่ึงในกษตัรยิแ์ห่ง

ราชวงศโ์รมานอฟผูท้รงไดร้บัการถวายฉายาว่า “ซารผู์ใ้หอ้สิรภาพ” จากการประกาศเลกิทาสให ้

เอกราชแก่ชนชาวรสัเซยี แต่กลบัถกูลอบปลงพระชนมใ์นปี 1881 จงึมกีารสรา้งอนุสาวรยีแ์ห่งน้ี

ขึ้นในปี 1894 เพือ่แทนการราํลกึถงึความยิ่งใหญ่ของพระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี ่2 ทีท่รงสรา้งความ

เปลีย่นแปลงใหเ้กดิขึ้นกบัรสัเซยีซึง่มสี่วนเชื่อมโยงถงึการพฒันาฟินแลนดด์ว้ย นาํท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวหิาร

เฮลซงิก ิ(HELSINKI CATHEDRAL) อาคารหลงัสขีาวทีเ่ห็นไดช้ดัเจนเมือ่ยนือยู่บนเซเนทสแควร ์แต่เดมิเรยีกมหา

วหิารแห่งน้ีว่า “โบสถนิ์โคลสั” ถอืเป็นแลนดม์ารก์สาํคญัอกีแห่งของเมอืง ตวัอาคารหลงัใหญ่สขีาวบรสุิทธิ์ ตดักบัสี

เขยีวมรกตของหลงัคาโดมเป็นสถาปตัยกรรมชิ้นงามอกีแห่งของเฮลซงิกิที่ไมค่วรพลาดชมเดด็ขาดมหาวหิารเฮลซงิกิ

เป็นศาสนสถานแห่งครสิตจกัรนิกายลูเธอรนัทีอ่อกแบบสรา้งดว้ยสไตลนี์โอคลาสสกิ และสรา้งเสรจ็สมบูรณใ์นปี 

1852ภายหลงัมกีารบูรณะและสรา้งต่อเตมิท ัง้ส่วนของโดมและใตอ้าคารมหาวหิาร ปจัจุบนักลายเป็นหน่ึงในสถานที่

ท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมมาก ...นาํท่านถ่ายรูปดา้นหนา้มหาวหิาร 

อสุเปนสกี้ (USPENSKI CHURCH) โบสถค์รสิตนิ์กายออรโ์ธดอกซท์ี่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวนัตกซึง่สรา้งขึ้นต ัง้แต่ปี 

1868 และสรา้งเสรจ็ในอกี 6 ปีหลงัจากนัน้ถอืเป็นศาสนสถานที่สรา้งขึ้นเพือ่แทนความสมัพนัธท์ี่มต่ีอรสัเซยีซึง่เคย

เขา้มาปกครองฟินแลนดน์านเกินกว่า 100 ปี ท ัง้ภายนอกและภายในมหาวหิารแห่งน้ีจงึสวยงามดว้ยสถาปตัยกรรม

แบบรสัเซยีเกอืบท ัง้หมด เพราะสรา้งดว้ยสไตลม์หาวหิารเก่าที่9เคยมใีนกรุงมอสโกเมือ่ราวศตวรรษที ่16โดดเด่น

ดว้ยเอกลกัษณ์สาํคญัที่ทาํใหใ้ครๆ ต่างกจ็าํไดด้ว้ยโดมทองบนยอดหลงัคาเขยีวมรกตคลุมอาคารอิฐสนีํา้ตาลแดง

เอาไว ้แต่กส็รา้งเสรจ็หลงัจากที่สถาปนิกผูอ้อกแบบเสยีชวีติไปแลว้ มหาวหิารอุสเปนสกี้ถูกสรา้งอยู่บนหนา้ผาสูงแถบ

ชานเมอืงทีเ่ป็นเหมอืนจดุชมววิเมอืงไดท้ ัว่และกวา้งไกล ....นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19.00 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิตรุกแีอรไ์ลนเ์ทีย่วบนิที ่TK1764/TK068 

วนัที่แปด  อสิตนับูล - ประเทศไทย 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิอสิตนับูล ประเทศตรุก ี2225-0125 *.*.*. 

15.25 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิ์ภาพพรอ้มความประทบัใจ 

@@@***@@@*** 

หมายเหตุ กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสมทัง้น้ีทางบริษทัฯจะยดึถอืความปลอดภยัตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ท่าน 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

ปี 2021 

17-24 ต.ค.  
75,900.- 14,900.- 

24-31 ต.ค. // 7-14 พ.ย.  

21-28 พ.ย. 
65,900.- 11,900.- 

5-12 ธ.ค.  

26 ธ.ค. – 2 ม.ค. 
75,900.- 14,900.- 

ปี 2022 

16-23 ม.ค. / 20-27 ม.ค. 

4-11 ก.พ. / 18-25 ก.พ. 

22 ก.พ.-1 มี.ค.  

5-12 มี.ค. / 18-25 มี.ค. 

21-28 มี.ค. 

65,900.- 11,900.- 

9-16 เม.ย. / 10-17 เม.ย. 

11-18 เม.ย. / 12-19 เม.ย. 
75,900.- 14,900.- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหวัหนา้ทวัรน์าํเที่ยวตามรายการ 

5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า  

6. ค่าวซี่าเชงเกน้ 

7. ค่าทปิ 

8. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,550,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 

ลา้นบาทเท่านัน้ 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํา้หนกัเกนิ 

จากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 20 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบริการพเิศษต่างๆ  

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

 

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ี่ท่านไดร้บัถือเป็นสญัญาการเดินทางระหว่างบรษิทัและลูกคา้** 

เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ท่านละ 30,000 บาทภายใน 24 ช ัว่โมงนบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะขอรบั

ลูกคา้รายต่อไป  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นที่เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอื 30 วนัก่อนการเดนิทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซ่ีาหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็นทางบรษิทัขอ

เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ์การยา้ยเมืองที่เขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไป

เขา้พกัเมืองที่ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกว่า 1 เดอืนก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าบรกิารท่านละ 3,000 บาท 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าบรกิารทวัรเ์ตม็จาํนวนตามราคาทวัร ์(หมายเหต ุ– ผู ้

เดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรอบแพทยต์ามทีท่างบรษิทัระบขุอ้ความบางอย่างในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิ

และตวัแทนบรษิทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบรษิทัต่างประเทศ)) 

- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รอืมดัจาํมาแลว้ทางบรษิทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายที่

เกดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยืน่วซ่ีา / ค่ามดัจาํต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีทีก่รุป๊ออก

เดนิทางไม่ครบตามจาํนวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษิทัฯอกีคร ัง้นึง) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะได ้

ยนืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบรษิทัต่างประเทศ) ท ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่

สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํต ัว๋ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบรกิารยืน่วซ่ีา

กรณีทีท่่านยืน่วซ่ีาแลว้ 

หมายเหต ุ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน

, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนีํา้เงนิ) เดนิทางหากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไม่ครบจาํนวน 15 ท่าน ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 14 วนัก่อนการเดนิทาง  

- เมือ่ท่านทาํการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสาร

ภายในประเทศ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทกุคร ัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ท ัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอยีด

ของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นสาํคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้าํระค่ามดัจาํทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทั ทางบรษิทั

จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกายแขง็แรง 

และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กโิลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้น

สุขภาพและร่างกายและอาํนาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรอืลมืไวร้ะหว่างการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอื

จดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนื่องจากรายการทวัรน์ี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถานฑูต เรื่องวซ่ีาของท่าน เนื่องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอืท ัง้หมด ไม่ว่า

จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า 

ท่านจะถกูปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และ 

โปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯ

ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยืน่วซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีา จะอยู่ในดลุพนิิจของ 

ทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ท่านทาํการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทกุคร ัง้มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท ัง้สิ้น

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดย

ทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นสาํคญั  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิม่น่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกยีจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจ

ผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุตํา่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอืน่ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรณุาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอคาํยนืยนัวา่ทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกต ัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความ

และเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจาํตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วใน

ระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้

ทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสาํหรบัท่านผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 

ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ท่องเทีย่วพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบในอบุตัเิหตุ

หรือความเสยีหายทีเ่กิดจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอบุตัเิหตุรวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผล ะงาน, การ

จลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, 

พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อีาํนาจทาํการแทนประจาํ

ประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธิพเิศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทาง

ท่องเทีย่วท ัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถูกปฎิ

เสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของ

ผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะ

ไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ให ้ทราบ

ลว่งหนา้ ท ัง้นี้การขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและคาํนึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในคร ัง้น้ี” 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเยอรมนี *** ยื่นวซ่ีาเด่ียวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี  ในทกุกรณี*** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีานบัจากวนัยื่นโดยประมาณ 7-10 วนั  

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชดุ ยกเวน้ เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชดุ และส าเนา 1 ชดุ ในวนัยื่นวซ่ีาหนงัสอืเดินทาง

ตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซ่ีา ไม่สามารถดึงหนงัสอืเดินทางออกมาได ้

 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทบัวซ่ีาอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนั

เดนิทางกลบั และหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ชาํรุด(หนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า กรุณานาํมาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย)  

2. รูปถ่าย รูปถ่ายส ีหนา้ตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา้ 90 เปอรเ์ซน็ตข์องพื้นทีรู่ปถ่าย  

จาํนวน 2 ใบ หา้มตกแต่งรูป ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ หา้มสวมแว่นตา หรอืเครื่องประดบั ,  

ตอ้งไม่เป็นรูปสติก๊เกอร ์**แนะนาํใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จาํนวน 4 รูปนะคะ หากจาํเป็น** 

3. หลกัฐานการทาํงาน  

- เจา้ของกจิการ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้ส่วน อายุไม่เกนิ 3 เดอืน 

หรอื สาํเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไม่จดทะเบยีน จดหมายชี้แจงการทาํงาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น สญัญาเช่าที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน หนงัสอืรบัรองการทาํงาน จากบรษิทัฯ ระบตุาํแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ทาํงาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้าํว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตทีย่ืน่) 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศึกษา ใชห้นงัสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่าํลงัศึกษาอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (สถานทูตไม่รบัเอกสารทีเ่ป็น

บตัรนกัเรยีน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมและตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนก่อนยืน่วซ่ีา) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญมาดว้ย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 สาํเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์ส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง ถ่ายสาํเนายอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลูกคา้ทาํรายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน ก่อน แลว้

ค่อยปรบัยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 วนั ก่อนวนันดัสมัภาษณ ์ 

ยอดเงนิสุดทา้ยทีลู่กคา้อพัเดท 15 วนัก่อนยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุค่าทวัรด์ว้ยนะคะ  

*** ไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และฝากประจาํ *** 

„ หากมกีารต่อเลม่จากสมดุเลม่เก่า กรุณาถ่ายสาํเนามาท ัง้ 2 เลม่ 

„ หากในสาํเนาบญัชบีุค๊แบง๊คข์องลูกคา้มกีารแสดงยอดเงนิไม่ครบ 6 เดอืนลา่สุด (เดอืนต่อเนื่องดว้ยนะคะ) แนะนาํใหข้อเป็น STATEMENT จากทาง

ธนาคาร พรอ้มปรบัยอดเงนิ 15 วนัก่อนวนันดัสมัภาษณ ์

4.2 หากตอ้งรบัรองค่าใชจ่้ายใหบ้คุคลอืน่ในคณะ ตอ้งทาํเป็นหนงัสอืรบัรองค่าใชจ่้าย (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบชุื่อ

เจา้ของบญัช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกค่าใชจ่้ายใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชื่อ-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5. เอกสารส่วนตวั ถ่ายเอกสารเป็นสาํเนา 

- ทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สูตบิตัร (กรณีเดก็อายุตํา่กว่า 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร (ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเดก็อายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศ

กบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเดก็ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ท ัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืระบยุินยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็น

อะไรกนักบัเดก็ จากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเดก็ทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อีาํนาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเดก็อายุตํา่กว่า 18 ปี บดิาและมารดาเซน็ชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซ่ีา พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณก์บับตุรทีส่ถานทูตดว้ย 

7. กรณีลูกคา้เคยมวีซ่ีาเชงเกน้ ขอความกรุณารบกวนถ่ายสาํเนาหนา้วซ่ีาเชงเกน้แนบมาดว้ย 

เอกสารยื่นวซ่ีาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออพัเดทเพิ่มเตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิ่มเตมิ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


