
 

รหัสทัวร FNT1901953 
ทัวรยุโรปเหนือ ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟนแลนด 8 วัน 5 คืน (AY) 
ชมโบสถอเล็กซานเดอร เนฟสก้ี ชมปราสาททูไรดา ชมยานโดมสแควร วิหารแหงริกา  
ชมอนุสาวรียอิสระภาพ ปราสาทริกา ชมพระราชวังรูนดาเล มหาวิหารเคานัส  
เขาชมปราสาททราไก มหาวิหารแหงวิลนีอุส มหาวิหารเฮลซิงกิ 

 



 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่หน่ึง  สนามบินสุวรรณภูมิ - เฮงชิงกิ 
18.00 น.    พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 9 เคาเตอรสายการบินฟนแอร (AY) 

โดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 
23.25 น.       ออกเดินทางสู เมืองเฮงชิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟนแลนด โดยสายการ

บินฟนแอร เที่ยวบินท่ี AY144  
วันที่สอง  เฮงชิงกิ - ทาเรือเฟอรร่ี - ทาลลินน 
05.55 น.   เดินทางถึง สนามบินเมืองเฮงชิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟนแลนด เมืองหลวงของ

ประเทศฟนแลนดเจาของนาม “ธิดาแหงทะเลบอลติก” นครลูกคร่ึงที่มีประชากร
กวาส่ีแสนคนท่ีน่ีมีทั้งชาวฟนนและสวีดิช เน่ืองจากฟนแลนดเคยอยูในอารักขาของ
สวีเดนในอดีต ตอมาในสมัยพระเจาชารของรัสเซีย ไดทรงขยายอํานาจเขามาใน
ฟนแลนด และไดยายเมืองหลวงมาต้ังอยูที่เฮลซิงกินับแตน้ันมา.....หลังผานพิธี
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว.... 
นําทานสู ประเทศเอสโตเนีย (ESTONIA) เมืองตากอากาศช่ือดังในแถบทะเลบอล
ติก เมืองที่วาน้ีก็คือ ปารนู (PARNU) เมืองแหงการพักผอน เมืองแหงการทํา
กิจกรรมวันหยุดริมชายหาด ทามกลางการเที่ยวชมแนวอาคารบานเรือนโบราณ
สไตลอารทนูโว และยังมีมุมใหชอปปم�งในยานตัวเมืองดวย สวนโรงแรมและรานคา
รานอาหารก็มีไวรอตอนรับนักทองเที่ยวมากมายอยูแลว ปารนูเกิดเปนเมืองขึ้นมาก็
ราวป 1251 ในอดีตปารนูเปนเมืองทาที่สําคัญของเอสโตเนีย จนปจจุบันก็มี
ความสําคัญในแงการเปนเมืองรีสอรทท่ีสามารถสรางรายไดจากนักทองเท่ียวใหกับ
ประเทศไดอยางมากมาย ซ่ึงจะมีนักทองเที่ยวหนาตาข้ึนก็ในชวงฤดูรอนราวเดือน
มิถุนายนถึงสิงหาคมของทุกป  

นําทานเดินทางสู ทาเรือเฟอรร่ี เพ่ือเดินทางสู เมืองทาลลินน 
(TALLINN) ซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนเมืองท่ีสวยงามและเกาแก
ท่ีสุดในยุโรปเหนือ มีประวัติความเปนมายาวนาน มีกําแพงเมือง
เกาและป�อมปราการเมืองที่ผานรอนผานหนาวทามกลาง
ประวัติศาสตรชาติที่มีรากฐานการคงอยูของมนุษยมานานกวา 
3000ป ข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกโดยยูเนสโกในป 1997  และ
เปนเมืองแหงเทพนิยาย ..... 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย        นําทาน ชมเมืองทาลลินน (TALLINN) ยานเมืองเกา 
(OLD TOWN) ที่น่ีเปนแหลงชมสถาปตยกรรมโบราณของเกา



 

ของแกในทาลลินน เราจะไดพบกับอนุสาวรียและส่ิงกอสรางทีม่ีมาต้ังแตใน
ศตวรรษที่ 14 มีโบสถเกา บานเรือนเกาแตสวยงาม มีตรอกเล็กๆ  
.....ชมยานทูมเปย (TOOMPEA) จากการที่อดีตเคยเปนยานอยูอาศัยของคน
ร่ํารวยระดับเจาเมือง เหลาขุนนางและพอคาวาณิชท้ังหลาย ทําใหนับถึงวันน้ียาน
ทูมเปยจึงเต็มไปดวยปราสาทเกาสูงใหญซ่ึงเคยเปนบานพักของเจาเมืองเดิมใน
อดีต และถูกปรับสภาพใหเปนท่ีต้ังของหนวยงานราชการ เปนศูนยกลางการ
บริหารประเทศ ชมโบสถอเล็กซานเดอร เนฟสก้ี (ALEXANDER NEVSKY 
CATHEDRAL) เปนโบสถรัสเซียนออรโธดอกซท่ีใหญที่สุดในเอสโตเนียและยัง
เปนโบสถที่ใหญท่ีสุดในทาลลินนอีกดวย สรางตามพระบัญชาของชารล อเล็กซาน
เดอรที3่ ในระหวางป 1894-1900 โดยมีชางฝมือจากนครเซนตปเตอรสเบิรก
เปนผูรับพระบัญชาน้ันในการออกแบบ และโบสถอเล็กซานเดอร เนฟสก้ียังเคยอยู
ในการดูแลของคณะสงฆจากมอสโควมากอนเพราะถูกสรางข้ึนในยุคที่เอสโตเนีย
ยังคงอยูภายใตการปกครองของรัสเซีย โบสถอเล็กซานเดอร เนฟสกี้เปน
ส่ิงกอสรางที่แสดงถึงสถาปตยกรรมท่ีสวยงามไดอยางโดดเดนท่ีสุดอีกแหงหน่ึงใน
ยุโรป ตัวอาคารโบสถประกอบดวย 5 โดมทรงหัวหอม และจุดเดนอีกอยางหน่ึง
ของโบสถหลังน้ีคือบนตัวหอคอยจะมีระฆังแขวนไวถึง 11 ใบ ซ่ึงใบที่มีเสียงดังกอง
กังวานและใหญที่สุดจะมีน้ําหนักถึง 15 ตัน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  HOTEL EUROPA หรือเทียบเทา 
วันที่สาม  ทาลลินน - ชิกุลดา - ริกา 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู เมืองชิกุลดา (SIGULDA) เมืองเล็กๆ เงียบสงบที่อยูหางออกไป
จากเมืองริกาไมไกล ...นําทาน 

เขาชมปราสาททูไรดา (TURAIDA CASTLE) 
ปราสาทหลังใหญน้ีไดถูกสรางข้ึนในป 1214 เพ่ือเปน
ป�อมปราการของเมือง ตัวปราสาทสรางข้ึนดวยอิฐสี
แดงตามสไตลบอลติกโบราณ สวนหอคอยทั้งสองน้ันได
ถูกสรางเพ่ิมเติมข้ึนมาในภายหลังพรอมการตอเติมตัว

ปราสาทจนย่ิงใหญดังปจจุบัน ตัวปราสาทไดถูกใชงานมาอยางตอเน่ืองจนเกิดเหตุ
ไฟไหมคร้ังใหญในป 1776 หลังจากน้ันก็ถูกทิ้งราง จนป 1976 มีนักโบราณคดีได
เขามาทําการบูรณะข้ึนใหมใหคืนสภาพเหมือนเดิมใหมากท่ีสุดเทาที่จะทําได 
ปจจุบันไดกลายเปนพิพิธภัณฑในนักทองเท่ียวไดเขาชมภายในได  



 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย  นําทานสู เมืองริกา (RIGA) เมืองท่ีสวยงามที่สุดอีกแหงหน่ึงในแถบทะเลบอลติก 

เมืองเต็มไปดวยสถาปตยกรรมเกาแกบนอาคารสถานที่ท้ังหลาย ศูนยรวมของ
อาคารสถาปตยกรรมอารทนูโวที่มากมายที่สุดในยุโรปซ่ึงสรางข้ึนต้ังแตเมื่อกวา 
800 ปที่แลว ในขณะเดียวกันชวงศตวรรษที่ 14-15 pยังมีช่ือเสียงในดานการเปน
เมืองทาทางทะเลท่ีมีการติดตอทําการคากับตางชาติ ชวงน้ันจะมีพอคาจากหลาย
ประเทศใกลเคียงเขามาคาขายแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกันคอนขางมาก กลายเปน
เสนหดีๆ สําหรับริกาที่มากมายดวยประวัติศาสตร เมืองเกา รานคา รานอาหาร 
โรงแรมและแหลงชอปปم�งสินคาเการาคาถูกมากมาย  
นําทานสู ยานเมืองเการิกา (RIGA OLD TOWN) ตามหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรสันนิษฐานวาเดิมทีเมืองริกาถูกสรางใหเปนปราการดานแรกท่ี
ย่ิงใหญเพ่ือพรอมป�องกันขาศึกดวยการกอกําแพงอิฐสูง 10 เมตร หนา 3 เมตร
และยาวถึง 2 กิโลเมตร รอบกําแพงสรางหอสังเกตการณไว 29 จุด จนราวป 
1422 ก็มีการสรางป�อมสูง 4 ช้ันข้ึนเพ่ิมเติมพรอมกับการขุดคูลอมเมืองกวาง 90 
เมตรเพ่ือใหการเขาถึงของขาศึกทําไดยากเย็นข้ึน และยังประทับปนใหญไวเปน
ระยะ ชมยานโดมสแควร (DOME SQUARE) ลานกวางท่ีเปนสัญลักษณสําคัญ
ของเมือง เปนที่ต้ังของวิหารแหงริกา (RIGA DOME CATHEDRAL) ที่ย่ิงใหญ
แหงเมืองน้ี และยังถือเปนวิหารในยุคกลางที่ใหญท่ีสุดในประเทศแถบบอลติกอีก
ดวย วิหารแหงริกาสรางข้ึนเม่ือป 1211 ตอมาในป 1226 วิหารแหงริกาไดถูกตอ
เติมใหย่ิงใหญข้ึนกวาเดิมและอลังการข้ึนอีกในป 1595 มีหอคอยสูง 90 เมตร แต
ก็ยังคง ท้ังยังเปนวิหารที่เกาแกที่สุดในเมืองริกาแหงน้ี ความสวยงามอยูเชนเดิมไม
เปล่ียนแปลง ชมอนุสาวรียอิสรภาพ (FREEDOM MONUMENT) ซ่ึงเปนเหมือน
สัญลักษณแหงอิสรภาพของชาวลัตเวียที่หลุดพนจากชาติมหาอํานาจท้ังหลาย 
อนุสาวรียTURAIDA CASTLEแหงน้ีสรางในป 1935 เปนรูปหญิงสาวนามวา 
MILDA กําลังชูดาว 3 ดวงไวเหนือศีรษะจนสุดแขน มีความสูงประมาณ 42 เมตร 
ซ่ึงดาวท้ังสามน้ันเปนสัญลักษณแทนการรวมตัวกันของภูมิภาคทั้งสามของลัตเวีย
ซ่ึงก็คือ KURZEME, VIDZEME และ LATGALE   
นําทาน ผานชมปราสาทริกา (RIGA CASTLE) ปราสาทสวยหลังใหญริมแมน้ําดัว
กาวา ตัวปราสาทสรางข้ึนคร้ังแรกในป 1330 แตสรางข้ึนใหมในชวงศตวรรษท่ี 
15-16 แมจะผานการบูรณะมาหลายตอหลายคร้ัง แตปราสาทริกาก็ยังสวยและ
ย่ิงใหญไมเส่ือมคลาย ปจจุบันปราสาทริกาเปนที่พํานักของประธานาธิบดีของ
ลัตเวีย และเปนท่ีต้ังของพิพิธภัณฑ 



 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก   RIGA ISLAND HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ส่ี  ริกา - ลัตเวีย - เคานัส  
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานขามพรมแดนสู ประเทศลัตเวีย (LATVIA) สู เมืองฟลสรันดาเล 
(PILSRUNDALE) เขาชมพระราชวังรูนดาเล (RUNDALE PALACE) 
ส่ิงกอสรางที่สวยงามดวยสถาปตยกรรมบารอกและรอกโคโค ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวอิตาเลียน “FRANCESCO BARTOLOMEO RASTRELLI” ซ่ึง
เปนคนเดียวกับที่เคยออกแบบพระราชวังเฮอรมิเทจในนครเซนตปเตอรสเบิรกแหง
รัสเซีย สําหรับพระราชวังรูนดาเลแหงน้ีถูกสรางข้ึนเพ่ือเปนพระราชวังฤดูรอน
ของดยุคแหงคอรทแลนด (DUKES OF COURTLAND) เอิรน โจฮัน ไบรอน ใน
ศตวรรษที่ 18 ภายในพระราชวังรูนดาเลจะเต็มไปดวยหองตางๆ กวา 200 หอง 
แตจะเปดใหเขาชมแคเพียงหองหลักๆ เทาน้ัน และที่ไมควรพลาดชมก็คือ หอง
เตนรํา ที่มีไวสําหรับค่ําคืนแหงความร่ืนเริงของงานเล้ียงบุคคลระดับสูง ถาเรามอง
ไปรอบหองจะเห็นวาเนนการใชสีขาวโพลนไปทั้งหองเพ่ือใหทุกค่ําคืนน้ันมีจุดสนใจ
อยูที่เหลาผูรวมงานทั้งหลายที่จะเขามาในงานดวยเคร่ืองแตงกายที่สวยงาม แตจะ
ไปเนนความโดดเดนของหองตามเพดานและมุมหองดวยรูปสลักมากกวา 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเคานัส (KAUNAS) เมืองใหญอันดับ 2 ของ
ประเทศลิทัวเนีย เมืองเคานัสน้ีถือเปนเมืองศูนยกลางในภูมิภาคน้ีมาต้ังแตชวงยุค
ศตวรรษที่ 15 เปนเมืองที่มีความสําคัญในดานการเปนเมืองสําคัญทางดาน
ประวัติศาสตร เปนเมอืงศูนยกลางทั้งดานเศรษฐกิจการคา การศึกษา และ
วัฒนธรรมมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน นอกจากน้ีเมืองเคานัสยังเคยเปนเมืองหลวง
ช่ัวคราวของลิทัวเนีย และเคยไดช่ือวา “ลิตเต้ิล ปารีส” ดวยความร่ํารวยทั้งดาน
วัฒนธรรม แฟช่ัน การคา และการศึกษาท่ีคลานคลึงกับปารีสอยางมาก  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทาน ชมยานเมืองเกาเคานัส (KAUNAS OLD TOWN) ที่ไดช่ือวาเปน

ศูนยกลางทางประวัติศาสตรของเมือง  มากมาย
ดวยแลนดมารกและส่ิงกอสรางที่ไดถูกอนุรักษ
เอาไวอยางดีต้ังแตชวงยุคกลาง ทานจะไดเห็น
ศิลปะจากหลายยุคไมวาจะเปน โกธิค เรเนส
ซองส และบาโรค ศาลาวาการเมืองเคานัส 
(KAUNAS TOWN HALL) อาคารโบราณสีขาวที่โดดเดนดวยหอคอยสูงถึง 53 



 

เมตร เปนอาคารที่สูงท่ีสุดในยานเมืองเกาแหงน้ี ศาลาวาการไดถูกเร่ิมสรางข้ึนคร้ัง
แรกเมืองป 1542 มีการสรางเสริมเพ่ิมเติมและบูรณะใหมหลายตอหลายคร้ัง แต
ศาลาวาการแหงน้ีก็เปนศูนยกลางเมืองมาต้ังแตชวงยุคกลาง ไมวาจะเปนสถานที่
ชุมนุม ซื้อขายแลกเปล่ียน จัดงานร่ืนเริง จัดงานแตงงาน หรือกระทั่งพิธีสําคัญทาง
การเมืองก็มักจัดข้ึนที่น่ี ชม (ภายนอก) มหาวิหารเคานัส (KAUNAS  
CATHEDRAL) มหาวิหารสําคัญประจําเมืองแหงน้ีไดถูกสรางข้ึนดวยอิฐในสไตล
โกธิคต้ังแตชวงตนศตวรรษที่ 15 เปนโบสถแหงนิกานโรมันคาทอลิกที่อุทิศแด 
เซนตปเตอรและเซนต  พอล และไดถูกจัดใหเปนหน่ึงในส่ิงกอสรางที่เปนมรดกทาง
ประวัติศาสตรท่ีสําคัญของลิทัวเนียอีกดวย  
นําทาน ชม (ภายนอก) ปราสาทเคานัส (KAUNAS CASTLE) ปราสาทโบราณที่
สันนิษฐานวาไดถูกสรางข้ึนต้ังแตชวงกลางศตวรรษที่ 14 สวยสงาดวย
สถาปตยกรรมสไตลโกธคิ ตัวปราสาทต้ังอยูใกลกับจุดบรรจบของสองแมน้ํา 
ออกแบบใหเปนท้ังป�อมปราการป�องกันเมืองและปราสาทขนาดใหญ  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก   EUROPA ROYALE KAUNAS หรือเทียบเทา 
วันทีห่า  เคานัส - ทราไก - วิลนีอุส 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองทราไก (TRAKAI) เปนเมืองหลวงเกาของลิธัวเนียมากอน 
ปจจุบันเมื่อไมไดดํารงสถานะเมืองหลวงแลว ทราไกเปนเพียงเมืองเล็กๆ ที่เงียบ
สงบ นาอยูนาแวะไปเที่ยวมาก และยังไดช่ือวาเปนเมืองที่มากดวยเสนหแหง
ทะเลสาบนอยใหญกวา 100 แหง ท้ังยังมีเกาะอีกกวา 20 แหง ทราไกเปนเมืองท่ี
มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและไดรับความนิยมอยางมากในการทองเท่ียว  
นําทาน เขาชมปราสาททราไก (TRAKAI ISLAND CASTLE) ปราสาทหินท่ีสราง

โดยดยุคผูครองทราไกในอดีตเม่ือราวศตวรรษที่ 14 เพ่ือใช
เปนสถานที่พักผอนในฤดูรอน และก็สรางอยูบนทําเลดีเยี่ยม
สําหรับการระวังภัย น่ันคือบนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบเกรฟ 
(LAKE GALVE) ปราสาทหลังน้ีเคยเปนท่ีอยูของดยุคแหงท
ราไกมากอน แตตอมาไดเปล่ียนสภาพเปนคุกสําหรับกักขัง
นักโทษจากการท่ีมีสภาพเปนเกาะกลางทะเลสาบน่ันเอง 

ปจจุบันมีการสรางสะพานเช่ือมสําหรับการขามไปมาระหวางแผนดินใหญและเกาะ  
ความสวยงามท่ีปะทะสายตานักทองเที่ยวเร่ิมต้ังแตในทะเลสาบเกรฟไปจนถึงตัว
ปราสาทท่ีสรางดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิก หากไมเลือกเดินขามสะพานก็



 

สามารถลองเรือใบไปจอดเทียบทาหนาปราสาทไดเลย และยังเปนแหลงทํา
กิจกรรมทางน้ําอีกดวย โดยรอบปราสาทซ่ึงเปนพ้ืนท่ีบนเกาะน้ันจะเปนสวนเขียวๆ 
มองดูสบายตา สวนภายในปราสาทนักทองเที่ยวสามารถเขาไปชมทองพระโรง 
หองเก็บสมบัติล้ําคาและคุกใตดินได  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  จากน้ันนําทานออกเดินทางสู ตัวเมืองวิลนีอุส (VILNIUS) เมืองที่ไดช่ือวาเปนเมือง

ที่สวยงามท่ีสุดในประเทศสมคาความเปนเมืองหลวงศูนยกลางของทุกส่ิงทุกอยาง 
ทั้งยังเปนเมืองที่ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกจากยูเนสโกเม่ือป 1994 
และหากตองการเห็นภาพความสวยงามเหลาน้ีชัดเจนข้ึนตองเขาไปชมในยานเมือง
เกา (OLD TOWN) ซ่ึงเปนยานเมืองเกาที่ใหญที่สุดในเขตยุโรปกลาง ท่ัวบริเวณน้ี
มากมายไปดวยอนุสาวรีย มีมหาวิหารประจําเมืองที่สรางในสไตลนีโอคลาสสิก 
มองเห็นหอระฆังเกาแกประจําเมือง มีชุมชนชาวยิวท่ีใหญท่ีสุดแหงหน่ึงนอกเขต
ประเทศ ทานจะไดเพลิดเพลินไปกับการชมอาคารและโบสถวิหารตางๆ ท่ีมีอยู
ละลานตาทั้งท่ีกอสรางดวยศิลปะบารอกและโกธิก ท่ัวพ้ืนที่กวา 360 ตาราง
กิโลเมตรของวิลนีอุสจึงเปนเหมือนสวรรคสําหรับผูท่ีช่ืนชอบและหลงใหลในเสนห
เมืองเกาเชนน้ี   
นําทาน ถายรูป (ภายนอก) มหาวิหารแหงวิลนีอุส (VILNIUS CATHEDRAL) 
ส่ิงกอสรางที่มีรูปทรงเรียบงายแตยิ่งใหญ มีบันทึกประวัติศาสตรกลาววาในคร้ัง
แรกของการกอสรางมหาวิหารแหงวิลนีอุสเม่ือป 1251 กลายเปนมรดกทาง
ประวัติศาสตรท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดอีกแหงหน่ึงของวิลนีอุส มหาวิหารแหงน้ีนอกจากจะ
เคยถูกใชเปนสถานทีป่ระกอบพิธีทางศาสนามาแลวในอดีต ปจจุบันจดัพื้นท่ีภายใน
ใหเปนเหมือนพิพิธภัณฑเก็บรักษาภาพวาดโบราณท่ีไดช่ือวามีความเกาแกท่ีสุดใน
ลิธัวเนียเพราะถือกําเนิดข้ึนมาต้ังแตชวงปลายศตวรรษที่ 14  

  นําทาน ชมประตูเมือง (GATE OF DAWN) ท่ีมองแวบแรกอาจคิดวาเปนตรอก
อาคารทั่วไปเพราะถูกขนาบดวยอาคารท้ังสองขาง แตจริงๆ แลวน่ีคือความ
คลาสสิกของอดีตท่ีแฝงอยูในรูปทรงอาคารซ่ึงดูเหมือนเปนประตูธรรมดาดังท่ีเห็น
ประตูเมืองแหงน้ีเปนสวนหน่ึงของกําแพงเมอืงโบราณ ถูกสรางขึน้ในชวงป 1503-
1522 เพ่ือเปนปราการสําคัญในการป�องกันเมืองจากการโจมตีของขาศึกศัตรู ชาว
วิลนีอุสจะรูจักประตูเมืองแหงน้ีในช่ือ MEDININKAI เพราะหากเดินลอดใตซุม
ประตูผานเขาสูดานในเราก็จะไดพบกับหมูบาน MEDININKAI น่ันเอง ซ่ึงจากเดิม
ที่มีประตูเมืองถึง 10 แหง หลังจากมีคําส่ังจากทางการใหทําลายประตูอีก 9 แหง
ทิ้งไปก็เหลือเพียงประตูแหงน้ีเพียงหน่ึงเดียวท่ียังเหลืออยู หากเดินลอดประตูเขา



 

ไปภายในจะมีโถงเล็กๆ ที่ช้ันบนกรุดวยกระจกสี มีโบสถพระแมมารีผูเปนที่ยึด
เหน่ียวจิตใจของชาวเมือง ซ่ึงมักจะมีผูคนผานเขามาอธิษฐานขอพรกันอยูตลอด   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  BEST WESTERN VILNIUS หรือเทียบเทา 
วันทีห่ก  วิลนีอุส - ทาเรือเฟอรร่ี - เฮลชิงกิ 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู ทาเรือเฟอรร่ี เพ่ือเดินทางสู เมืองเฮลซิงกิ (HELSINKI) ประเทศ

ฟนแลนด (FINLAND) เมืองหลวงปจจุบันของฟนแลนด ...เมืองท่ีมีประวัติศาสตร
เกาแกมีวัฒนธรรมโบราณสงผานมาในรูปแบบของสถาปตยกรรมสวยๆ  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  ....อิสระชอปปم�งถนนมานไฮม (MANHEIM STREET) เพ่ือพบกับศูนยรวมนานา

สินคาแบรนดเนมที่มีอยูตลอดแนวถนน เต็มไปดวยหางสรรพสินคาขนาดใหญ.....  
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  CUMULUS RESORT AIRPORT CONGRESS หรือเทียบเทา 
วันทีเ่จ็ด  เฮลชิงกิ - ชมเมือง - ประเทศไทย 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชมเมืองเฮลซิงกิ เซเนท สแควร (SENATE SQUARE) จัตุรัสกลางเมืองที่
ย่ิงใหญที่สุดของเฮลซิงกิอยูท่ีน่ีลานกวางศูนยกลางทุก
กิจกรรมของเมืองและเปนพ้ืนที่ประวัติศาสตรอัน
ยาวนานของเฮลซิงกิและถือเปนสัญลักษณสําคัญของ
เมืองท่ีนักทองเที่ยวตางชาติจะตองเดินทางเขามาชม
และถายภาพเปนท่ีระลึกเสมอ ซ่ึงสวนใหญจุดน้ีมักเปน
จุดแรกในการเร่ิมตนเที่ยวชมเฮลซิงกิ ใจกลางเซเนท 
สแควรสงางามโดดเดนดวย อนุสาวรียพระเจาอเล็ก
ซานเดอรที่ 2 หน่ึงในกษัตริยแหงราชวงศโรมานอฟผู
ทรงไดรับการถวายฉายาวา “ซารผูใหอิสรภาพ” จาก
การประกาศเลิกทาสใหเอกราชแกชนชาวรัสเซีย แตกลับถูกลอบปลงพระชนมในป 
1881 จึงมีการสรางอนุสาวรียแหงน้ีข้ึนในป 1894 เพ่ือแทนการรําลึกถึงความ
ย่ิงใหญของพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 ท่ีทรงสรางความเปล่ียนแปลงใหเกิดข้ึนกับ
รัสเซียซ่ึงมีสวนเช่ือมโยงถึงการพัฒนาฟนแลนดดวย นําทาน ถายรูปดานหนา มหา
วิหารเฮลซิงกิ (HELSINKI CATHEDRAL) อาคารหลังสีขาวท่ีเห็นไดชัดเจนเมื่อ
ยืนอยูบนเซเนท สแควร แตเดิมเรียกมหาวิหารแหงน้ีวา “โบสถนิโคลัส” ถือเปน



 

แลนดมารกสําคัญอีกแหงของเมือง ตัวอาคารหลังใหญสีขาวบริสุทธ์ิ ตัดกับสีเขียว
มรกตของหลังคาโดม เปนสถาปตยกรรมช้ินงามอีกแหงของเฮลซิงกิที่ไมควรพลาด
ชมเด็ดขาด มหาวิหารเฮลซิงกิเปนศาสนสถานแหงคริสตจักรนิกายลูเธอรันที่
ออกแบบสรางดวยสไตลนีโอคลาสสิก และสรางเสร็จสมบูรณในป 1852  ภายหลัง
มีการบูรณะและสรางตอเติมท้ังสวนของโดมและใตอาคารมหาวิหาร ปจจุบัน
กลายเปนหน่ึงในสถานที่ทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมมาก ...นําทาน ถายรูป
ดานหนา มหาวิหารอุสเปนสก้ี (USPENSKI CHURCH) โบสถคริสตนิกายออรโธ
ดอกซที่ใหญที่สุดในยุโรปตะวันตกซ่ึงสรางข้ึนต้ังแตป 1868 และสรางเสร็จในอีก 
6 ปหลังจากน้ันถือเปนศาสนสถานที่สรางข้ึนเพ่ือแทนความสัมพันธที่มีตอรัสเซียซ่ึง
เคยเขามาปกครองฟนแลนดนานเกินกวา 100 ป ท้ังภายนอกและภายในมหาวิหาร
แหงน้ีจึงสวยงามดวยสถาปตยกรรมแบบรัสเซียเกือบท้ังหมด เพราะสรางดวยสไตล
มหาวิหารเกาที่เคยมีในกรุงมอสโกเม่ือราวศตวรรษที่ 16 โดดเดนดวยเอกลักษณ
สําคัญที่ทําใหใครๆ ตางก็จําไดดวยโดมทองบนยอดหลังคาเขียวมรกตคลุมอาคาร
อิฐสีน้ําตาลแดงเอาไว แตก็สรางเสร็จหลังจากที่สถาปนิกผูออกแบบเสียชีวิตไปแลว 
มหาวิหารอุสเปนสก้ีถูกสรางอยูบนหนาผาสูงแถบชานเมืองท่ีเปนเหมือนจุดชมวิว
เมืองไดท่ัวและกวางไกล 
....นําทานเดินทางสูสนามบินเดินทางกลับสูประเทศไทย 

17.30 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินฟนแอร เท่ียวบินที่ AY1101/141 
วันที่แปด  ประเทศไทย 
 *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ี เมืองเฮงชิงกิ : 0900-1730 *.*.*. 
07.15 น.  (เวลาทองถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพพรอมความ

ประทับใจ 
 
อัตราคาใชจาย 

วันที่เดินทาง ผูใหญ 
เด็กต่ํากวา 
12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 12 
กับ 1 ผูใหญทาน 
ไมมีเตียงเสริม 

พักเด่ียวเพ่ิม 

1-8 ต.ค. // 24 -31 ต.ค. 
28 ต.ค.-4 พ.ย. // 3-10 พ.ย. 49,999.- 9,500.- 
 
 
 



 

อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ 
จะตองอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดข้ึนสําหรับการเปล่ียนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
5. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญ

จะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ 
เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับข้ึนหลายเทาตัว 
หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการ
เปล่ียนยายเมือง หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
6. คาวีซาเช็งเกน (เน่ืองจากยื่นผานตัวแทนการย่ืนจึงตองเสียคาบริการใหกับตัวแทนการย่ืน) 

(หากสถานทูตไดกําหนดการ 
ย่ืนวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 
500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน)  
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ัน
กัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจ
มีการแยกหองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่)  



 

คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,650,000 บาท (ตามเง่ือนไขตาม
กรมธรรม)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยาย
เพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐ
กลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 
**  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกิน 
จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง 
เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร

และเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษ 
คาบริการพิเศษตางๆ  
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาทิปทานละ 60.- ยูโร (SERVICE CHARGE) 
**กรุณาอานเง่ือนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปน
สัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
เง่ือนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับ
จากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอรับลูกคารายตอไป  

 
 



 

เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวี

ซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธ์ิการยายเมืองที่เขาพัก เชน 
กรณีท่ีเมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และโปรแกรม
อาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี 

เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

คาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย
,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามท่ีทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะ
ไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการ
บินและบริษัทตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดข้ึนจริง เชน คาวีซาและ
คาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) / 
คาสวนตางกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีก
คร้ังนึง) 
-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามท่ีทางสายการ

บินใหระบุขอความตามเง่ือนไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทน
บริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาต๋ัว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการย่ืนวีซากรณีที่
ทานย่ืนวีซาแลว  

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทาง



 

ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะ
อากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวท้ังหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) 
ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี 

ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 



 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา  

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถาน

ฑูต เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ 
บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํา
รองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณา

อนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซ่ึงอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ 
ท่ีน้ี 
 เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกคร้ัง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเปนสําคัญ  



 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี
พฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 

ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวน
ผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผ่ืนใหกอนความวุนวาน
ในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ

ความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน

ซ้ือทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน

เพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัท
ฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 

08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เม่ือทาน
จองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลว
ขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
ขอความซ่ึงถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย
จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ



 

รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายทีเ่กิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, 
ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก
วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวท้ังใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ี
รับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้ง
น้ี” 

เอกสารประกอบการขอวีซาเยอรมนี  
*** ย่ืนวีซาเด่ียวแสดงตนท่ีสถานทูตเยอรมนี  ในทุกกรณี***  
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนโดยประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 
1 ชุด และสําเนา 1 ชุด ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผล
การอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
 
1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 
หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
หนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา 90 เปอรเซ็นต
ของพ้ืนที่รูปถาย  
จํานวน 2 ใบ หามตกแตงรูป ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน หามสวมแวนตา หรือเคร่ืองประดับ ,  



 

ตองไมเปนรูปสต๊ิกเกอร **แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ 
หากจําเปน** 
3. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 
สัญญาเชาท่ี โฉนดท่ีดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน) 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษา
อยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารท่ีเปนบัตรนักเรียน ไมวาเปนชวงปดเทอม
และตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนย่ืนวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวน
ลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 
วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
ยอดเงินสุดทายท่ีลูกคาอัพเดท 15 วันกอนย่ืน ตองมียอดเงินท่ีครอบคลุมคาทัวรดวยนะคะ  
*** ไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจํา *** 
• หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาท้ัง 2 เลม 
• หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสุด (เดือนตอเน่ือง
ดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับยอดเงิน 15 วันกอน
วันนัดสัมภาษณ 
4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอ่ืนในคณะ ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย (BANK 
GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุช่ือเจาของบัญชี และบุคคลที่เจาของบัญชี
ออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดช่ือ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต 
5. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 
- ทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 



 

- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดาและมารดาเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมกับ
เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย 
7. กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน ขอความกรุณารบกวนถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนแนบมาดวย 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 
 
ในการจองทัวร ตองจองพรอมหนาพาสปอรต + มัดจํา 
ทางบริษัทจะถือวาการจองทัวรโดยสมบูรณ 
รายละเอียด ประวัติสวนตัวของแตละทานที่ตองกรอกใหครบท้ังหมดทุกชองตามความเปนจริง 
(สําคัญมากมีผลตอการพิจารณาวีซา) 
 
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / เลขที่บัตรประชาชน 
.................................................................................................................................................................
................................... 
เบอรโทรศัพทมือถือ(จําเปนมาก ในกรณีที่ทางสถานทูตตองการติดตอในกรณีเรงดวน) 
.................................................................................................................................................................
................................... 
พาสปอรตเลมเกา เลขท่ี / วันที่ออก / วนัท่ีหมดอายุ 
.................................................................................................................................................................
................................... 



 

ท่ีอยูปจจุบัน / อาศัยมานานก่ีป /  เบอรบาน / เบอรมือถือ /สถานที่เกิด(จังหวัดที่เกิด) 
.................................................................................................................................................................
................................... 
.................................................................................................................................................................
................................... 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน /  เบอรบาน  
.................................................................................................................................................................
................................... 
.................................................................................................................................................................
................................... 
อาชีพปจจุบัน / ช่ือและที่อยูบริษัท / ตําแหนง / เบอรโทรศัพทที่ทํางาน / วันเร่ิมงาน /  
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...................................................................... 
*กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป ช่ือ บิดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนป
เกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด 
.................................................................................................................................................................
................................... 
*กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป ช่ือ มารดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือน
ปเกิด / สัญชาติ  / สถานท่ีเกิด 
.................................................................................................................................................................
................................... 

 
 
 


