
 

 

 

 

  

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 25771(กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

  

บอลติก 8 วนั 
ฟินแลนด์ ลตัเวยี ลทิัวเนีย เอสโตเนีย 

 
วลินีอุสปราสาททราไก เคานัส พระราชวงัรูนดาเล่ริก้า ชิกุลด้า 9500 เฮลซิงก ิ

สะสมไมล์ของการบินไทย STAR ALLIANCE 
 
พกัโรงแรมส่ีดาวในเมือง / อาหารเช้า HOT ABF. ทานใน main restaurant 
บริการน า้ด่ืมทุกวนั 
รถบัส 50 ที่น่ัง 
กรุ๊ป 10 ท่านเดินทาง 
อาหารไทย, จีน, พืน้เมืองมีทุกประเทศ 
จัดแบบเทีย่วสบายๆไม่รีบไม่ชะโงกชะแวบทวัร์มีเวลาช้อปป้ิง 
 
ก าหนดการเดินทาง :  ราคาทวัร์รวมทุกอยา่ง ยกเวน้ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 

วนัที่หน่ึง  สนามบินสุวรรณภูมิ - วลินีอุส (ลทิวัเนีย) 

18.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาเตอร์สายการบินตุรกีแอร์ไลน์ (TK) โดยมีเจา้หนา้ท่ีใหก้าร
ตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวก 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองวลินีอุส (VILNIUS) ประเทศลิทวัเนีย โดยสายการบินตุรกีแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี 
TK065/1409 

วนัทีส่อง  วลินีอุส- ชมเมือง 

*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี 0520-0840 *.*.*. 
11.25น. (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึงสนามบินวลินีอุส(VILNIUS) ประเทศลิทวัเนีย ....หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากรเรียบร้อยแลว้....จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ตวัเมืองวลินีอุส(VILNIUS)เมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็น
เมืองท่ีสวยงามท่ีสุดในประเทศสมค่าความเป็นเมืองหลวงศูนยก์ลางของทุกส่ิงทุกอยา่ง ทั้งยงัเป็นเมืองท่ี
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกจากยเูนสโกเม่ือปี 1994 และหากตอ้งการเห็นภาพความสวยงาม
เหล่าน้ีชดัเจนข้ึนตอ้งเขา้ไปชมในยา่นเมืองเก่า (OLD TOWN)ซ่ึงเป็นยา่นเมืองเก่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตยโุรป
กลาง ทัว่บริเวณน้ีมากมายไปดว้ยอนุสาวรีย ์มีมหาวหิารประจ าเมืองท่ีสร้างในสไตลนี์โอคลาสสิก 
มองเห็นหอระฆงัเก่าแก่ประจ าเมือง มีชุมชนชาวยวิท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงนอกเขตประเทศ ท่านจะได้
เพลิดเพลินไปกบัการชมอาคารและโบสถว์หิารต่างๆ ท่ีมีอยูล่ะลานตาทั้งท่ีก่อสร้างดว้ยศิลปะบารอกและ



 

 

 

 

  

โกธิก ทัว่พื้นท่ีกวา่ 360 ตารางกิโลเมตรของวลินีอุสจึงเป็นเหมือนสวรรคส์ าหรับผูท่ี้ช่ืนชอบและหลงใหล
ในเสน่ห์เมืองเก่าเช่นน้ี   
น าท่านถ่ายรูป (ภายนอก) มหาวหิารแห่งวลินีอุส (VILNIUS CATHEDRAL) ส่ิงก่อสร้างท่ีมีรูปทรงเรียบ
ง่ายแต่ยิง่ใหญ่ มีบนัทึกประวติัศาสตร์กล่าววา่ในคร้ังแรกของการก่อสร้างมหาวหิารแห่งวลินีอุสเม่ือปี 
1251 กลายเป็นมรดกทางประวติัศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของวลินีอุส 

  น าท่านชมประตูเมือง (GATE OF DAWN)ท่ีมองแวบแรกอาจคิดวา่เป็นตรอกอาคารทัว่ไปเพราะถูก
ขนาบดว้ยอาคารทั้งสองขา้ง แต่จริงๆ แลว้น่ีคือความคลาสสิกของอดีตท่ีแฝงอยูใ่นรูปทรงอาคารซ่ึงดู
เหมือนเป็นประตูธรรมดาดงัท่ีเห็นประตูเมืองแห่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของก าแพงเมืองโบราณ ถูกสร้างข้ึน
ในช่วงปี 1503-1522 เพื่อเป็นปราการส าคญัในการป้องกนัเมืองจากการโจมตีของขา้ศึกศตัรู ชาววิลนีอุส
จะรู้จกัประตูเมืองแห่งน้ีในช่ือ MEDININKAIเพราะหากเดินลอดใตซุ้ม้ประตูผา่นเขา้สู่ดา้นในเราก็จะได้
พบกบัหมู่บา้น MEDININKAI นัน่เอง ซ่ึงจากเดิมท่ีมีประตูเมืองถึง 10 แห่ง หลงัจากมีค าสั่งจากทางการ
ใหท้ าลายประตูอีก 9 แห่งทิ้งไปก็เหลือเพียงประตูแห่งน้ีเพียงหน่ึงเดียวท่ียงัเหลืออยู ่หากเดินลอดประตู
เขา้ไปภายในจะมีโถงเล็กๆ ท่ีชั้นบนกรุดว้ยกระจกสี มีโบสถพ์ระแม่มารีผูเ้ป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจของ
ชาวเมือง ซ่ึงมกัจะมีผูค้นผา่นเขา้มาอธิษฐานขอพรกนัอยูต่ลอด  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั BEST WESTERN VILNIUSหรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม  วลินีอุส-ทราไก-ปราสาททราไก-เคานัส 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองทราไก (TRAKAI) เป็นเมืองหลวง

เก่าของลิธวัเนียมาก่อน 
ปัจจุบนัเม่ือไม่ไดด้ ารงสถานะ
เมืองหลวงแลว้ ทราไกเป็น
เพียงเมืองเล็กๆ ท่ีเงียบสงบ น่า
อยูน่่าแวะไปเท่ียวมาก และยงัไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีมากดว้ยเสน่ห์แห่งทะเลสาบ
นอ้ยใหญ่กวา่ 100 แห่ง ทั้งยงัมีเกาะอีกกวา่ 20 แห่ง ทราไกเป็นเมืองท่ีมี

ความส าคญัทางประวติัศาสตร์และไดรั้บความนิยมอยา่งมากในการท่องเท่ียว  
น าท่านเขา้ชมปราสาททราไก (TRAKAI ISLAND CASTLE) ปราสาทหินท่ีสร้างโดยดยคุผูค้รองทราไก
ในอดีตเม่ือราวศตวรรษท่ี 14 เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นในฤดูร้อน และก็สร้างอยูบ่นท าเลดีเยีย่มส าหรับ
การระวงัภยั นัน่คือบนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบเกรฟ (LAKE GALVE) ปราสาทหลงัน้ีเคยเป็นท่ีอยูข่องด
ยคุแห่งทราไกมาก่อน แต่ต่อมาไดเ้ปล่ียนสภาพเป็นคุกส าหรับกกัขงันกัโทษจากการท่ีมีสภาพเป็นเกาะ
กลางทะเลสาบนัน่เอง ปัจจุบนัมีการสร้างสะพานเช่ือมส าหรับการขา้มไปมาระหวา่งแผน่ดินใหญ่และ
เกาะ  



 

 

 

 

  

ความสวยงามท่ีปะทะสายตานกัท่องเท่ียวเร่ิมตั้งแต่ในทะเลสาบเกรฟไปจนถึงตวัปราสาทท่ีสร้างดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิก 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเคานสั (KAUNAS) เมืองใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศลิทวัเนีย เมืองเคานสัน้ี
ถือเป็นเมืองศูนยก์ลางในภูมิภาคน้ีมาตั้งแต่ช่วงยคุศตวรรษท่ี 15 เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัในดา้นการเป็น
เมืองส าคญัทางดา้นประวติัศาสตร์ เป็นเมืองศูนยก์ลางทั้งดา้นเศรษฐกิจการคา้ การศึกษา และวฒันธรรม
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ีเมืองเคานสัยงัเคยเป็นเมืองหลวงชัว่คราวของลิทวัเนีย และเคยได้
ช่ือวา่ “ลิตเต้ิล ปารีส” ดว้ยความร ่ ารวยทั้งดา้นวฒันธรรม แฟชัน่ การคา้ และการศึกษาท่ีคลา้นคลึงกบั
ปารีสอยา่งมาก  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมยา่นเมืองเก่าเคานสั (KAUNAS OLD TOWN)ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ของ

เมือง มากมายดว้ยแลนดม์าร์กและส่ิงก่อสร้างท่ีไดถู้กอนุรักษ์
เอาไวอ้ยา่งดีตั้งแต่ช่วงยคุกลาง ท่านจะไดเ้ห็นศิลปะจากหลาย
ยคุไม่วา่จะเป็น โกธิคเรเนสซองส์ และบาโรค ศาลาวา่การเมือง
เคานสั (KAUNAS TOWN HALL)อาคารโบราณสีขาวท่ีโดด
เด่นดว้ยหอคอยสูงถึง 53 เมตร เป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในยา่น
เมืองเก่าแห่งน้ี ศาลาวา่การไดถู้กเร่ิมสร้างข้ึนคร้ังแรกเมืองปี 1542 มีการสร้างเสริมเพิ่มเติมและบูรณะ
ใหม่หลายต่อหลายคร้ัง แต่ศาลาวา่การแห่งน้ีก็เป็นศูนยก์ลางเมืองมาตั้งแต่ช่วงยคุกลาง ไม่วา่จะเป็น
สถานท่ีชุมนุม ซ้ือขายแลกเปล่ียน จดังานร่ืนเริง จดังานแต่งงาน หรือกระทัง่พิธีส าคญัทางการเมืองก็มกั
จดัข้ึนท่ีน่ี ชม (ภายนอก) มหาวหิารเคานสั (KAUNAS CATHEDRAL)มหาวหิารส าคญัประจ าเมืองแห่งน้ี
ไดถู้กสร้างข้ึนดว้ยอิฐในสไตลโ์กธิคตั้งแต่ช่วงตน้ศตวรรษท่ี 15 เป็นโบสถแ์ห่งนิกานโรมนัคาทอลิกท่ี
อุทิศแด่ เซนตปี์เตอร์และเซนตพ์อลและไดถู้กจดัใหเ้ป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นมรดกทางประวติัศาสตร์
ท่ีส าคญัของลิทวัเนียอีกดว้ย 
น าท่านชม (ภายนอก) ปราสาทเคานสั (KAUNAS CASTLE)ปราสาทโบราณท่ีสันนิษฐานวา่ไดถู้กสร้าง
ข้ึนตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษท่ี 14 สวยสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิค ตวัปราสาทตั้งอยูใ่กลก้บัจุด
บรรจบของสองแม่น ้า ออกแบบใหเ้ป็นทั้งป้อมปราการป้องกนัเมืองและปราสาทขนาดใหญ่  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  EUROPA ROYALE KAUNAS หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

วนัทีส่ี่  เคานัส - ลตัเวยี - พระราชวงูันดาเล่ - ริก้า 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านขา้มพรมแดนสู่ประเทศลตัเวยี (LATVIA)สู่เมืองฟิลส์รันดาเล่ 
(PILSRUNDALE) ถ่ายรูปกบัตวัอาคารพระราชวงัรูนดาเล่ (RUNDALE PALACE)
ส่ิงก่อสร้างท่ีสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมบารอกและรอกโคโค ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวอิตาเลียน“FRANCESCO BARTOLOMEO RASTRELLI”ซ่ึงเป็นคน
เดียวกบัท่ีเคยออกแบบพระราชวงัเฮอร์มิเทจในนครเซนตปี์เตอร์สเบิร์กแห่งรัสเซีย 
ส าหรับพระราชวงัรูนดาเล่แห่งน้ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นพระราชวงัฤดูร้อนของดยคุ

แห่งคอร์ทแลนด ์(DUKES OF COURTLAND) เอิร์นโจฮนัไบรอน ในศตวรรษท่ี 18 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  น าท่านสู่เมืองริกา้ (RIGA)เมืองท่ีสวยงามท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงในแถบทะเลบอลติกเมืองเต็มไปดว้ย

สถาปัตยกรรมเก่าแก่บนอาคารสถานท่ีทั้งหลาย ศูนยร์วมของอาคารสถาปัตยกรรม
อาร์ทนูโวท่ีมากมายท่ีสุดในยุโรปซ่ึงสร้างข้ึนตั้งแต่เม่ือกวา่ 800 ปีท่ีแลว้ใน
ขณะเดียวกนัช่วงศตวรรษท่ี 14-15pยงัมีช่ือเสียงในดา้นการเป็นเมืองท่าทางทะเลท่ี
มีการติดต่อท าการคา้กบัต่างชาติ ช่วงนั้นจะมีพอ่คา้จากหลายประเทศใกลเ้คียงเขา้
มาคา้ขายแลกเปล่ียนวฒันธรรมกนัค่อนขา้งมาก กลายเป็นเสน่ห์ดีๆ ส าหรับริกา้ท่ี
มากมายดว้ยประวติัศาสตร์ เมืองเก่า ร้านคา้ ร้านอาหาร โรงแรมและแหล่งชอ้ปป้ิง

สินคา้เก่าราคาถูกมากมาย  
น าท่านสู่ ยา่นเมืองเก่าริกา้(RIGA OLD TOWN)ตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์สันนิษฐานวา่เดิมทีเมือง
ริกา้ถูกสร้างใหเ้ป็นปราการด่านแรกท่ียิง่ใหญ่เพื่อพร้อมป้องกนัขา้ศึกดว้ยการก่อก าแพงอิฐสูง 10 เมตร 
หนา 3 เมตรและยาวถึง 2 กิโลเมตร รอบก าแพงสร้างหอสังเกตการณ์ไว ้29 จุด จนราวปี 1422 ก็มีการ
สร้างป้อมสูง 4 ชั้นข้ึนเพิ่มเติมพร้อมกบัการขุดคูลอ้มเมืองกวา้ง 90 เมตรเพื่อใหก้ารเขา้ถึงของขา้ศึกท าได้
ยากเยน็ข้ึน และยงัประทบัปืนใหญ่ไวเ้ป็นระยะ ชมยา่นโดมสแควร์ (DOME SQUARE)ลานกวา้งท่ีเป็น
สัญลกัษณ์ส าคญัของเมือง เป็นท่ีตั้งของวหิารแห่งริกา้ (RIGA DOME CATHEDRAL)ท่ียิง่ใหญ่แห่งเมือง
น้ี และยงัถือเป็นวหิารในยคุกลางท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศแถบบอลติกอีกดว้ย วหิารแห่งริกา้สร้างข้ึนเม่ือปี 
1211 ต่อมาในปี 1226 วิหารแห่งริกา้ไดถู้กต่อเติมใหย้ิง่ใหญ่ข้ึนกวา่เดิมและอลงัการข้ึนอีกในปี 1595มี
หอคอยสูง 90 เมตร แต่ก็ยงัคง ทั้งยงัเป็นวหิารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองริกา้แห่งน้ีความสวยงามอยูเ่ช่นเดิมไม่
เปล่ียนแปลง ถ่ายรูปอนุสาวรียอิ์สรภาพ (FREEDOM MONUMENT)ซ่ึงเป็นเหมือนสัญลกัษณ์แห่ง
อิสรภาพของชาวลตัเวยีท่ีหลุดพน้จากชาติมหาอ านาจทั้งหลาย อนุสาวรียT์URAIDA CASTLEแห่งน้ี
สร้างในปี 1935 เป็นรูปหญิงสาวนามวา่ MILDAก าลงัชูดาว 3 ดวงไวเ้หนือศีรษะจนสุดแขน มีความสูง
ประมาณ 42 เมตร ซ่ึงดาวทั้งสามนั้นเป็นสัญลกัษณ์แทนการรวมตวักนัของภูมิภาคทั้งสามของลตัเวยีซ่ึงก็
คือ KURZEME, VIDZEME และ LATGALE 



 

 

 

 

  

น าท่าน ผา่นชมปราสาทริกา้ (RIGA CASTLE) ปราสาทสวยหลงัใหญ่ริมแม่น ้าดวักาวา่ ตวัปราสาทสร้าง
ข้ึนคร้ังแรกในปี 1330 แต่สร้างข้ึนใหม่ในช่วงศตวรรษท่ี 15-16 แมจ้ะผา่นการบูรณะมาหลายต่อหลาย
คร้ัง แต่ปราสาทริกา้ก็ยงัสวยและยิง่ใหญ่ไม่เส่ือมคลาย ปัจจุบนัปราสาทริกา้เป็นท่ีพ  านกัของ
ประธานาธิบดีของลตัเวยี และเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑ ์

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  RIGA ISLAND HOTELหรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้า  ริก้า - ชิกุลด้า - ปราสาททูไรด้า - พาร์น - ทาลลนิน์ 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองชิกุลดา้ (SIGULDA)เมืองเล็กๆ เงียบสงบท่ีอยูห่่างออกไปจากเมืองริกา้ไม่ไกล ...น า

ท่าน 
ถ่ายรูปดา้นหนา้กบัปราสาททูไรดา้ (TURAIDA CASTLE)ปราสาท
หลงัใหญ่น้ีไดถู้กสร้างข้ึนในปี 1214 เพื่อเป็นป้อมปราการของเมือง ตวั
ปราสาทสร้างข้ึนดว้ยอิฐสีแดงตามสไตลบ์อลติกโบราณ 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ ประเทศเอสโตเนีย (ESTONIA)เมืองตากอากาศช่ือ

ดงัในแถบทะเลบอลติก เมืองท่ีวา่น้ีก็คือ ปาร์นู (PARNU) เมืองแห่งการพกัผอ่น เมืองแห่งการท ากิจกรรม
วนัหยดุริมชายหาด ท่ามกลางการเท่ียวชมแนวอาคารบา้นเรือนโบราณสไตลอ์าร์ทนูโวและยงัมีมุมใหช้้
อปป้ิงในยา่นตวัเมืองดว้ย ส่วนโรงแรมและร้านคา้ร้านอาหารก็มีไวร้อตอ้นรับนกัท่องเท่ียวมากมายอยู่
แลว้ ปาร์นูเกิดเป็นเมืองข้ึนมาก็ราวปี 1251 ในอดีตปาร์นูเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัของเอสโตเนีย จนปัจจุบนัก็
มีความส าคญัในแง่การเป็นเมืองรีสอร์ทท่ีสามารถสร้างรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวใหก้บัประเทศไดอ้ยา่ง
มากมาย ซ่ึงจะมีนกัท่องเท่ียวหนาตาข้ึนก็ในช่วงฤดูร้อนราวเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมของทุกปี 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองทาลลินน์ (TALLINN)ซ่ึงไดรั้บการยอมรับวา่เป็นเมืองท่ีสวยงามและเก่าแก่ท่ีสุดใน
ยโุรปเหนือ มีประวติัความเป็นมายาวนาน มีก าแพงเมืองเก่าและป้อมปราการเมืองท่ีผา่นร้อนผา่นหนาว
ท่ามกลางประวติัศาสตร์ชาติท่ีมีรากฐานการคงอยูข่องมนุษยม์านานกวา่ 3000ปี ข้ึนทะเบียนเป็นมรดก
โลกโดยยเูนสโกในปี 1997 และเป็นเมืองแห่งเทพนิยาย ..... 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั HOTEL EUROPAหรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

วนัที่หก  ทาลลนิน์ - ชมเมือง - เฮลชิงก ิ

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมเมืองทาลลินน์ (TALLINN)ยา่นเมืองเก่า (OLD TOWN) ท่ีน่ีเป็นแหล่งชมสถาปัตยกรรม
โบราณของเก่าของแก่ในทาลลินน์ เราจะไดพ้บกบัอนุสาวรียแ์ละส่ิงก่อสร้างท่ีมีมาตั้งแต่ในศตวรรษท่ี 14 
มีโบสถเ์ก่า บา้นเรือนเก่าแต่สวยงาม มีตรอกเล็กๆ  
.....ชมยา่นทูมเปีย (TOOMPEA)จากการท่ีอดีตเคยเป็นยา่นอยูอ่าศยั
ของคนร ่ ารวยระดบัเจา้เมือง เหล่าขนุนางและพอ่คา้วาณิชทั้งหลาย 
ท าใหน้บัถึงวนัน้ียา่นทูมเปียจึงเตม็ไปดว้ยปราสาทเก่าสูงใหญ่ซ่ึง
เคยเป็นบา้นพกัของเจา้เมืองเดิมในอดีต และถูกปรับสภาพใหเ้ป็น
ท่ีตั้งของหน่วยงานราชการ เป็นศูนยก์ลางการบริหารประเทศ 
ถ่ายรูปกบัโบสถอ์เล็กซานเดอร์เนฟสก้ี (ALEXANDER NEVSKY 
CATHEDRAL)เป็นโบสถรั์สเซียนออร์โธดอกซ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
เอสโตเนียและยงัเป็นโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในทาลลินน์อีกดว้ย สร้าง
ตามพระบญัชาของชาร์ลอเล็กซานเดอร์ท่ี3ในระหวา่งปี 1894-1900 
โดยมีช่างฝีมือจากนครเซนตปี์เตอร์สเบิร์กเป็นผูรั้บพระบญัชานั้นในการออกแบบ และโบสถ์อเล็กซาน
เดอร์เนฟสก้ียงัเคยอยูใ่นการดูแลของคณะสงฆจ์ากมอสโควม์าก่อนเพราะถูกสร้างข้ึนในยคุท่ีเอสโตเนีย
ยงัคงอยูภ่ายใตก้ารปกครองของรัสเซีย โบสถอ์เล็กซานเดอร์เนฟสก้ีเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีแสดงถึง
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามไดอ้ยา่งโดดเด่นท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงในยโุรปตวัอาคารโบสถป์ระกอบดว้ย 5 โดม
ทรงหวัหอม และจุดเด่นอีกอยา่งหน่ึงของโบสถห์ลงัน้ีคือบนตวัหอคอยจะมีระฆงัแขวนไวถึ้ง 11 ใบ ซ่ึง
ใบท่ีมีเสียงดงักอ้งกงัวานและใหญ่ท่ีสุดจะมีน ้าหนกัถึง 15 ตนั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์ร่ี เพื่อเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟินแลนด ์(FINLAND) 

เมืองหลวงปัจจุบนัของฟินแลนด ์...เมืองท่ีมีประวติัศาสตร์เก่าแก่มีวฒันธรรมโบราณส่งผา่นมาในรูปแบบ
ของสถาปัตยกรรมสวยๆ  
....อิสระชอ้ปป้ิงถนนมานไฮม ์(MANHEIM STREET)เพื่อพบกบัศูนยร์วมนานาสินคา้แบรนดเ์นมท่ีมีอยู่
ตลอดแนวถนน เตม็ไปดว้ยห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่..... 

ค ่า อิสระกบัการรับประทานอาหารค ่าเพื่อมีเวลาชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
ท่ีพกั  CUMULUS RESORT AIRPORT CONGRESSหรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

วนัทีเ่จ็ด  เฮลชิงก ิ- ชมเมือง - อสิตันบูล  

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมเมืองเฮลซิงกิ เซเนทสแควร์ (SENATE SQUARE)จตุัรัสกลางเมืองท่ียิง่ใหญ่
ท่ีสุดของเฮลซิงกิอยูท่ี่น่ีลานกวา้งศูนยก์ลางทุกกิจกรรมของเมืองและเป็นพื้นท่ี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานของเฮลซิงกิและถือเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของเมืองท่ี
นกัท่องเท่ียวต่างชาติจะตอ้งเดินทางเขา้มาชมและถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกเสมอ ซ่ึงส่วน
ใหญ่จุดน้ีมกัเป็นจุดแรกในการเร่ิมตน้เท่ียวชมเฮลซิงกิ ใจกลางเซเนทสแควร์สง่างาม
โดดเด่นดว้ยอนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 หน่ึงในกษตัริยแ์ห่งราชวงศโ์รมานอฟ
ผูท้รงไดรั้บการถวายฉายาวา่ “ซาร์ผูใ้หอิ้สรภาพ” จากการประกาศเลิกทาสใหเ้อกราช
แก่ชนชาวรัสเซีย แต่กลบัถูกลอบปลงพระชนมใ์นปี 1881 จึงมีการสร้างอนุสาวรียแ์ห่ง

น้ีข้ึนในปี 1894 เพื่อแทนการร าลึกถึงความยิง่ใหญ่ของพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 ท่ีทรงสร้างความ
เปล่ียนแปลงใหเ้กิดข้ึนกบัรัสเซียซ่ึงมีส่วนเช่ือมโยงถึงการพฒันาฟินแลนด์ดว้ย น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ 
มหาวหิารเฮลซิงกิ (HELSINKI CATHEDRAL) อาคารหลงัสีขาวท่ีเห็นไดช้ดัเจนเม่ือยืนอยูบ่นเซเนทส
แควร์ แต่เดิมเรียกมหาวหิารแห่งน้ีวา่ “โบสถนิ์โคลสั” ถือเป็นแลนดม์าร์กส าคญัอีกแห่งของเมือง ตวั
อาคารหลงัใหญ่สีขาวบริสุทธ์ิ ตดักบัสีเขียวมรกตของหลงัคาโดมเป็นสถาปัตยกรรมช้ินงามอีกแห่งของ
เฮลซิงกิท่ีไม่ควรพลาดชมเด็ดขาดมหาวหิารเฮลซิงกิเป็นศาสนสถานแห่งคริสตจกัรนิกายลูเธอรันท่ี
ออกแบบสร้างดว้ยสไตล์นีโอคลาสสิก และสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1852ภายหลงัมีการบูรณะและสร้าง
ต่อเติมทั้งส่วนของโดมและใตอ้าคารมหาวหิาร ปัจจุบนักลายเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความ
นิยมมาก ...น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้มหาวิหาร 
อุสเปนสก้ี (USPENSKI CHURCH) โบสถค์ริสตนิ์กายออร์โธดอกซ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรปตะวนัตกซ่ึง
สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1868 และสร้างเสร็จในอีก 6 ปีหลงัจากนั้นถือเป็นศาสนสถานท่ีสร้างข้ึนเพื่อแทน
ความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อรัสเซียซ่ึงเคยเขา้มาปกครองฟินแลนด์นานเกินกวา่ 100 ปี ทั้งภายนอกและภายในมหา
วหิารแห่งน้ีจึงสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียเกือบทั้งหมด เพราะสร้างดว้ยสไตลม์หาวหิารเก่าท่ี9
เคยมีในกรุงมอสโกเม่ือราวศตวรรษท่ี 16โดดเด่นดว้ยเอกลกัษณ์ส าคญัท่ีท าใหใ้ครๆ ต่างก็จ  าไดด้ว้ยโดม
ทองบนยอดหลงัคาเขียวมรกตคลุมอาคารอิฐสีน ้าตาลแดงเอาไว ้แต่ก็สร้างเสร็จหลงัจากท่ีสถาปนิก
ผูอ้อกแบบเสียชีวติไปแลว้ มหาวหิารอุสเปนสก้ีถูกสร้างอยูบ่นหนา้ผาสูงแถบชานเมืองท่ีเป็นเหมือนจุด
ชมววิเมืองไดท้ัว่และกวา้งไกล ....น าท่านเดินทางสู่สนามบินเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

19.00 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินตุรกีแอร์ไลน์เท่ียวบินท่ี TK1764/TK068 

วนัทีแ่ปด  อสิตันบูล - ประเทศไทย 

*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี 2225-0125 *.*.*. 
15.25 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัด์ิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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หมายเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสมทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือความปลอดภยั

ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 
อตัราค่าใช้จ่าย 

วนัทีเ่ดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

28 ม.ค. / 4, 18, 25 ก.พ.  
4, 18, 25 มี.ค. / 1, 22, 29 เม.ย.  
6-13 พ.ค. / 20-27 พ.ค.  
27 พ.ค.-3 มิ.ย. / 3-10 มิ.ย. / 17-24 มิ.ย. 24 มิ.ย.-1 
ก.ค. / 1-8 ก.ค. / 22-29 ก.ค.  
29 ก.ค.-5 ส.ค. / 5-12 ส.ค. / 19-26 ส.ค.26 ส.ค.-2 
ก.ย. / 2-9 ก.ย. / 16-23 ก.ย. 30 ก.ย.-7 ต.ค. / 7-14 
ต.ค. / 14-21 ต.ค.  

90,900.- 

18,900.- 
 

21-28 ต.ค. 90,900.- 

28 ต.ค.-4 พ.ย. / 4-11 พ.ย. / 18-25 พ.ย. 25 พ.ย.-
2 ธ.ค.  

90,900.- 

2-9 ธ.ค. / 9-16 ธ.ค. 90,900.- 

8, 9, 10, 11 เม.ย. 
25 ธ.ค.-1 ม.ค. / 30 ธ.ค.-6 ม.ค. 

100,900.- 18,900.- 

 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่่อ 
จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบินและมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนส าหรับการเปล่ียนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. ค่าหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวตามรายการ 
5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรม 
6. ค่าวซ่ีาเชงเกน้ 
7. ค่าทิป 
8. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี)  



 

 

 

 

  

ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
ค่ารักษาพยาบาลส าหรับคนไขใ้น จากอุบติัเหตุ และเจบ็ป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
และการเคล่ือนยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านั้น) 
** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ่มเติมกบัทางบริษทัได ้**  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจาก
อุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาทเท่านั้น 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน ้าหนกัเกิน 
จากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 20 กก.และมากกวา่ 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  
3. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
4. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
ค่าบริการพิเศษต่างๆ  
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง  
 
**กรุณาอ่านเง่ือนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทวัร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญาการเดินทางระหว่าง

บริษัทและลูกค้า** 
เง่ือนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมช าระเงินมดัจ า ท่านละ 30,000 บาทภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคา้รายต่อไป  
เง่ือนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30วนัก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผา่นการอนุมติัวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทาง
โดยเหตุจ าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย์, ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองที่เข้าพกั เช่น กรณีทีเ่มืองน้ันมีการจัด
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองทีใ่กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
กรณยีกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางไดย้ดึช าระมดัจ า 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทวัร์เตม็จ านวนตาม

ราคาทวัร์ (หมายเหตุ – ผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจบ็ป่วย,เสียชีวติ จะตอ้งมีใบรับรอบแพทยต์ามท่ีทางบริษทัระบุ



 

 

 

 

  

ขอ้ความบางอยา่งในนั้นดว้ย เพื่อจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจ
ของสายการบินและบริษทัต่างประเทศ)) 
- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทาง

บริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกดข้ึนจริง เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีา / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิ่มเติมจาก
ทางบริษทัฯอีกคร้ังนึง) 
-  กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจบ็ป่วย,เสียชีวติ จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินใหร้ะบุขอ้ความตาม

เง่ือนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของ
สายการบินและบริษทัต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดั
จ าตัว๋ หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีากรณีท่ีท่านยืน่วซ่ีา
แลว้ 

หมายเหตุ  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาต
ใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือ
เดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ
ล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
- เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ในกรณี
ท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่
ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
สภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู ้
ร่วมเดินทางเป็นส าคญั…. 
- หลงัจากท่ีมีการจองทวัร์และไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร์หรือทั้งหมดแลว้ ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือ
ช าระโดยตรงกบัทางบริษทั ทางบริษทัจะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทั ท่ีไดร้ะบุไว้
ทั้งหมด 
- นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน
ได ้(น ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg 
ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 



 

 

 

 

  

 กรณีทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทาง 
บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ( 

ผูใ้หญ่ )  
และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้ 
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพื่อให้อยูใ่นดุลพินิจ

ของ 
สถานฑูต เร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านได้
ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 
 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ 
ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย 

และ 
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
 ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่วซ่ีา แต่ในการพิจารณาอนุมติัวซ่ีา จะอยูใ่นดุลพินิจ

ของ 
ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
 เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน 
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะ
อากาศ และเหตุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภยั
ของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั  



 

 

 

 

  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือ
วา่มากลุ่มใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่วานในทวัร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / เวน้มี 
ใบรับรองแพทย)์ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 
จองทวัร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อหาขอ้สรุป

ร่วมกนั) 
 ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ  
ยนืยนัการเดินทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายนั้นได ้
 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้
หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

ขอ้ความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผูมี้เกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดใน
การเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนั
เน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนั
ผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 
พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต 
รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่
เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มี
ความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ท่ี
ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อ
การเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะ
ยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในคร้ังนี”้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

                                                                  หากสนใจจองกรุณาติดตอ่ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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