
 

รหัสทัวร FNT1901885 
ทัวรลิทัวเนีย ลตัเวีย เอสโตเนีย ฟนแลนด 8 วัน 5 คืน (AY) 
วิลนีอุส ปราสาททราไก เคานัส พระราชวังรูนดาเล ริกา 
ชิกุลดา ปราสาททูไรดา ปารนู ทาลลนิน เฮลซิงกิ 
 

 
 
 



 

วันที่หนึ่ง  สนามบินสุวรรณภูมิ - วิลนีอุส (ลิทัวเนีย) 
18.00 น.    พรอมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประต ู9 เคาเตอรสายการบนิฟนแอร (AY) 

โดยมเีจาหนาท่ีใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 
23.25 น.       ออกเดินทางสู เมืองวิลนีอุส (VILNIUS) ประเทศลิทัวเนีย โดยสายการบิน

ฟนแอร เท่ียวบินที่ AY144/AY1101  
วันที่สอง  วิลนีอุส - ชมเมือง 

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเฮลชิงกิ ประเทศฟนแลนด 0555-0745 *.*.*. 
09.00 น.   เดินทางถึง สนามบินวิลนีอุส (VILNIUS) ประเทศลิทัวเนีย หลังผานพิธีตรวจคน

เขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว....จากน้ันนําทานออกเดินทางสู ตัวเมืองวิลนีอุส 
(VILNIUS) เมืองที่ไดชื่อวาเปนเมืองที่สวยงามที่สดุในประเทศสมคาความเปน
เมืองหลวงศูนยกลางของทุกสิ่งทุกอยาง ทัง้ยังเปนเมืองที่ไดรับการขึน้ทะเบียนให
เปนมรดกโลกจากยูเนสโกเมื่อป 1994 และหากตองการเห็นภาพความสวยงาม
เหลาน้ีชัดเจนขึ้นตองเขาไปชมในยานเมืองเกา (OLD TOWN) ซึ่งเปนยานเมือง
เกาท่ีใหญที่สุดในเขตยุโรปกลาง ท่ัวบริเวณน้ีมากมายไปดวยอนุสาวรีย มีมหา
วิหารประจําเมืองที่สรางในสไตลนีโอคลาสสิก มองเห็นหอระฆังเกาแกประจําเมือง 
มีชุมชนชาวยิวที่ใหญที่สุดแหงหน่ึงนอกเขตประเทศ ทานจะไดเพลิดเพลินไปกับ
การชมอาคารและโบสถวิหารตางๆ ทีม่ีอยูละลานตาทั้งท่ีกอสรางดวยศิลปะบารอก
และโกธิก ทั่วพื้นทีก่วา 360 ตารางกิโลเมตรของวิลนีอุสจึงเปนเหมือนสวรรค
สําหรับผูท่ีชื่นชอบและหลงใหลในเสนหเมืองเกาเชนนี้   
นําทาน ถายรูป (ภายนอก) มหาวิหารแหงวิลนีอุส (VILNIUS CATHEDRAL) 
สิ่งกอสรางที่มีรูปทรงเรียบงายแตยิ่งใหญ มีบนัทึกประวตัิศาสตรกลาววาในครั้ง
แรกของการกอสรางมหาวิหารแหงวิลนีอุสเม่ือป 1251 กลายเปนมรดกทาง
ประวตัิศาสตรที่มีชือ่เสียงที่สุดอีกแหงหน่ึงของวิลนีอุส มหาวิหารแหงน้ีนอกจากจะ
เคยถูกใชเปนสถานทีป่ระกอบพิธีทางศาสนามาแลวในอดีต ปจจุบันจัดพื้นท่ีภายใน
ใหเปนเหมือนพิพิธภัณฑเก็บรักษาภาพวาดโบราณท่ีไดชื่อวามีความเกาแกที่สุดใน
ลิธัวเนียเพราะถือกําเนิดขึ้นมาตั้งแตชวงปลายศตวรรษที่ 14  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทาน ชมประตูเมือง (GATE OF DAWN) ที่มองแวบแรกอาจคิดวาเปนตรอก

อาคารทั่วไปเพราะถูกขนาบดวยอาคารทั้งสองขาง แตจริงๆ แลวน่ีคือความ
คลาสสิกของอดีตที่แฝงอยูในรูปทรงอาคารซึง่ดูเหมือนเปนประตูธรรมดาดังที่เห็น
ประตูเมืองแหงน้ีเปนสวนหน่ึงของกําแพงเมืองโบราณ ถูกสรางขึน้ในชวงป 1503-
1522 เพ่ือเปนปราการสําคัญในการป�องกันเมืองจากการโจมตีของขาศึกศัตรู ชาว



 

วิลนีอุสจะรูจักประตเูมืองแหงน้ีในชื่อ MEDININKAI เพราะหากเดินลอดใตซุม
ประตูผานเขาสูดานในเราก็จะไดพบกบัหมูบาน MEDININKAI น่ันเอง ซึ่งจากเดิม
ที่มีประตูเมืองถึง 10 แหง หลังจากมีคําสัง่จากทางการใหทําลายประตูอีก 9 แหง
ทิ้งไปก็เหลือเพียงประตูแหงน้ีเพียงหน่ึงเดียวที่ยังเหลืออยู หากเดินลอดประตูเขา
ไปภายในจะมีโถงเล็กๆ ที่ช้ันบนกรุดวยกระจกสี มีโบสถพระแมมารีผูเปนที่ยึด
เหน่ียวจิตใจของชาวเมือง ซึ่งมักจะมีผูคนผานเขามาอธิษฐานขอพรกันอยูตลอด   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  BEST WESTERN VILNIUS หรือเทียบเทา 
วันที่สาม  วิลนีอุส - ทราไก – ปราสาททราไก - เคานัส  
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  นําทานเดินทางสู เมืองทราไก (TRAKAI) เปน

เมืองหลวงเกาของลิธัวเนียมากอน ปจจุบันเม่ือ
ไมไดดํารงสถานะเมืองหลวงแลว ทราไกเปน
เพียงเมืองเล็กๆ ท่ีเงียบสงบ นาอยูนาแวะไป
เท่ียวมาก และยังไดชือ่วาเปนเมืองที่มากดวย
เสนหแหงทะเลสาบนอยใหญกวา 100 แหง ทัง้
ยังมีเกาะอีกกวา 20 แหง ทราไกเปนเมืองที่มีความสําคัญทางประวตัิศาสตรและ
ไดรับความนิยมอยางมากในการทองเที่ยว  
นําทาน เขาชมปราสาททราไก (TRAKAI ISLAND CASTLE) ปราสาทหินที่สราง

โดยดยคุผูครองทราไกในอดีตเม่ือราวศตวรรษท่ี 14 เพื่อใช
เปนสถานที่พักผอนในฤดูรอน และก็สรางอยูบนทําเลดีเยี่ยม
สําหรับการระวงัภัย น่ันคือบนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบเกรฟ 
(LAKE GALVE) ปราสาทหลังน้ีเคยเปนที่อยูของดยุคแหงท
ราไกมากอน แตตอมาไดเปลี่ยนสภาพเปนคุกสําหรับกักขัง
นักโทษจากการที่มีสภาพเปนเกาะกลางทะเลสาบน่ันเอง 

ปจจุบันมีการสรางสะพานเช่ือมสําหรับการขามไปมาระหวางแผนดินใหญและเกาะ  
ความสวยงามที่ปะทะสายตานักทองเที่ยวเร่ิมตั้งแตในทะเลสาบเกรฟไปจนถึงตัว
ปราสาทที่สรางดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิก หากไมเลือกเดินขามสะพานก็
สามารถลองเรือใบไปจอดเทียบทาหนาปราสาทไดเลย และยังเปนแหลงทํา
กิจกรรมทางน้ําอีกดวย โดยรอบปราสาทซึ่งเปนพื้นที่บนเกาะน้ันจะเปนสวนเขียวๆ 
มองดูสบายตา สวนภายในปราสาทนักทองเที่ยวสามารถเขาไปชมทองพระโรง 
หองเก็บสมบัติลํ้าคาและคุกใตดินได  



 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเคานัส (KAUNAS) เมืองใหญอันดับ 2 ของ
ประเทศลิทัวเนีย เมืองเคานัสน้ีถือเปนเมืองศูนยกลางในภูมิภาคน้ีมาต้ังแตชวงยคุ
ศตวรรษที่ 15 เปนเมืองที่มีความสําคัญในดานการเปนเมืองสําคัญทางดาน
ประวตัิศาสตร เปนเมืองศูนยกลางท้ังดานเศรษฐกิจการคา การศึกษา และ
วัฒนธรรมมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้เมืองเคานัสยังเคยเปนเมืองหลวง
ชั่วคราวของลิทัวเนีย และเคยไดชื่อวา “ลติเต้ิล ปารีส” ดวยความร่ํารวยทั้งดาน
วัฒนธรรม แฟช่ัน การคา และการศึกษาที่คลานคลึงกับปารีสอยางมาก  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทาน ชมยานเมืองเกาเคานัส (KAUNAS OLD TOWN) ที่ไดชื่อวาเปน

ศูนยกลางทางประวตัิศาสตรของเมือง  มากมาย
ดวยแลนดมารกและส่ิงกอสรางที่ไดถูกอนุรักษ
เอาไวอยางดีตั้งแตชวงยุคกลาง ทานจะไดเห็น
ศิลปะจากหลายยุคไมวาจะเปน โกธิค เรเนส
ซองส และบาโรค ศาลาวาการเมืองเคานัส 
(KAUNAS TOWN HALL) อาคารโบราณสีขาวที่โดดเดนดวยหอคอยสูงถึง 53 
เมตร เปนอาคารที่สูงท่ีสุดในยานเมืองเกาแหงน้ี ศาลาวาการไดถูกเร่ิมสรางขึ้นครั้ง
แรกเมืองป 1542 มีการสรางเสริมเพิ่มเติมและบูรณะใหมหลายตอหลายครั้ง แต
ศาลาวาการแหงน้ีก็เปนศูนยกลางเมืองมาต้ังแตชวงยุคกลาง ไมวาจะเปนสถานที่
ชุมนุม ซ้ือขายแลกเปลี่ยน จัดงานรื่นเริง จัดงานแตงงาน หรือกระทั่งพิธีสําคัญทาง
การเมืองก็มักจัดขึ้นที่น่ี ชม (ภายนอก) มหาวิหารเคานัส (KAUNAS  
CATHEDRAL) มหาวิหารสําคัญประจําเมอืงแหงน้ีไดถูกสรางขึ้นดวยอิฐในสไตล
โกธิคตั้งแตชวงตนศตวรรษที่ 15 เปนโบสถแหงนิกานโรมันคาทอลิกที่อุทิศแด 
เซนตปเตอรและเซนต  พอล และไดถูกจัดใหเปนหน่ึงในสิ่งกอสรางทีเ่ปนมรดกทาง
ประวตัิศาสตรที่สําคัญของลิทัวเนียอีกดวย  
นําทาน ชม (ภายนอก) ปราสาทเคานัส (KAUNAS CASTLE) ปราสาทโบราณท่ี
สันนิษฐานวาไดถูกสรางขึ้นตั้งแตชวงกลางศตวรรษที่ 14 สวยสงาดวย
สถาปตยกรรมสไตลโกธิค ตัวปราสาทตั้งอยูใกลกับจุดบรรจบของสองแมน้ํา 
ออกแบบใหเปนทั้งป�อมปราการป�องกันเมืองและปราสาทขนาดใหญ  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก   EUROPA ROYALE KAUNAS หรือเทียบเทา 
 
 



 

วันที่สี่  เคานัส - ลัตเวีย - พระราชวังูนดาเล - รกิา 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานขามพรมแดนสู ประเทศลัตเวีย (LATVIA) สู เมืองฟลสรัน
ดาเล (PILSRUNDALE) เขาชมพระราชวังรนูดาเล (RUNDALE 
PALACE) สิ่งกอสรางที่สวยงามดวยสถาปตยกรรมบารอกและ
รอกโคโค ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน “FRANCESCO 
BARTOLOMEO RASTRELLI” ซึ่งเปนคนเดียวกบัทีเ่คย
ออกแบบพระราชวังเฮอรมิเทจในนครเซนตปเตอรสเบิรกแหง

รัสเซีย สําหรับพระราชวังรูนดาเลแหงน้ีถูกสรางขึ้นเพื่อเปนพระราชวังฤดรูอน
ของดยุคแหงคอรทแลนด (DUKES OF COURTLAND) เอิรน โจฮัน ไบรอน ใน
ศตวรรษที่ 18 ภายในพระราชวังรูนดาเลจะเต็มไปดวยหองตางๆ กวา 200 หอง 
แตจะเปดใหเขาชมแคเพียงหองหลักๆ เทาน้ัน และที่ไมควรพลาดชมก็คือ หอง
เตนรํา ที่มีไวสําหรับคํ่าคนืแหงความร่ืนเริงของงานเล้ียงบุคคลระดบัสูง ถาเรามอง
ไปรอบหองจะเห็นวาเนนการใชสีขาวโพลนไปทั้งหองเพื่อใหทุกคํ่าคืนนั้นมีจุดสนใจ
อยูท่ีเหลาผูรวมงานทั้งหลายที่จะเขามาในงานดวยเครื่องแตงกายท่ีสวยงาม แตจะ
ไปเนนความโดดเดนของหองตามเพดานและมุมหองดวยรูปสลักมากกวา 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย  นําทานสู เมืองริกา (RIGA) เมืองที่สวยงามที่สุดอีกแหงหน่ึงในแถบทะเลบอลติก 

เมืองเต็มไปดวยสถาปตยกรรมเกาแกบนอาคารสถานที่ท้ังหลาย 
ศูนยรวมของอาคารสถาปตยกรรมอารทนูโวที่มากมายที่สุดใน
ยุโรปซึง่สรางขึ้นตั้งแตเมื่อกวา 800 ปที่แลว ในขณะเดียวกันชวง
ศตวรรษที่ 14-15 pยงัมีช่ือเสียงในดานการเปนเมืองทาทางทะเล
ที่มีการติดตอทําการคากับตางชาติ ชวงน้ันจะมีพอคาจากหลาย
ประเทศใกลเคียงเขามาคาขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน

คอนขางมาก กลายเปนเสนหดีๆ สําหรับริกาที่มากมายดวยประวตัศิาสตร เมือง
เกา รานคา รานอาหาร โรงแรมและแหลงชอปปم�งสินคาเการาคาถูกมากมาย  
นําทานสู ยานเมืองเการิกา (RIGA OLD TOWN) ตามหลักฐานทาง
ประวตัิศาสตรสันนิษฐานวาเดิมทีเมืองริกาถูกสรางใหเปนปราการดานแรกที่
ยิ่งใหญเพื่อพรอมป�องกันขาศึกดวยการกอกําแพงอิฐสูง 10 เมตร หนา 3 เมตร
และยาวถึง 2 กิโลเมตร รอบกําแพงสรางหอสังเกตการณไว 29 จุด จนราวป 
1422 ก็มีการสรางป�อมสูง 4 ชั้นขึ้นเพ่ิมเติมพรอมกับการขุดคูลอมเมืองกวาง 90 
เมตรเพ่ือใหการเขาถึงของขาศึกทําไดยากเย็นขึ้น และยังประทับปนใหญไวเปน



 

ระยะ ชมยานโดมสแควร (DOME SQUARE) ลานกวางที่เปนสัญลกัษณสําคัญ
ของเมือง เปนที่ต้ังของวิหารแหงริกา (RIGA DOME CATHEDRAL) ที่ยิ่งใหญ
แหงเมืองน้ี และยังถือเปนวิหารในยุคกลางท่ีใหญ
ที่สุดในประเทศแถบบอลติกอีกดวย วิหารแหง
ริกาสรางขึ้นเม่ือป 1211 ตอมาในป 1226 วิหาร
แหงริกาไดถูกตอเติมใหยิ่งใหญขึ้นกวาเดิมและ
อลังการขึ้นอีกในป 1595 มีหอคอยสูง 90 เมตร 
แตก็ยังคง ท้ังยังเปนวหิารที่เกาแกที่สุดในเมือง
ริกาแหงน้ี ความสวยงามอยูเชนเดิมไมเปลี่ยนแปลง ชมอนุสาวรียอิสรภาพ 
(FREEDOM MONUMENT) ซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณแหงอิสรภาพของชาว
ลัตเวียที่หลุดพนจากชาติมหาอํานาจท้ังหลาย อนุสาวรียTURAIDA CASTLEแหง
น้ีสรางในป 1935 เปนรูปหญิงสาวนามวา MILDA กําลังชูดาว 3 ดวงไวเหนือ
ศีรษะจนสุดแขน มีความสูงประมาณ 42 เมตร ซ่ึงดาวทั้งสามน้ันเปนสัญลักษณ
แทนการรวมตัวกันของภมูิภาคทั้งสามของลัตเวยีซึ่งก็คือ KURZEME, VIDZEME 
และ LATGALE   
นําทาน ผานชมปราสาทริกา (RIGA CASTLE) ปราสาทสวยหลังใหญริมแมน้ําดัว
กาวา ตัวปราสาทสรางขึ้นครั้งแรกในป 1330 แตสรางขึ้นใหมในชวงศตวรรษที่ 
15-16 แมจะผานการบูรณะมาหลายตอหลายครั้ง แตปราสาทริกาก็ยังสวยและ
ยิ่งใหญไมเสื่อมคลาย ปจจุบันปราสาทริกาเปนที่พํานักของประธานาธิบดีของ
ลัตเวีย และเปนที่ต้ังของพิพิธภัณฑ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก   RIGA ISLAND HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่หา  ริกา - ชิกุลดา - ปราสาททูไรดา - พารน - ทาลลินน 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองชิกุลดา (SIGULDA) เมืองเล็กๆ เงียบสงบที่อยูหางออกไป

จากเมืองริกาไมไกล ...นําทาน 
เขาชมปราสาททูไรดา (TURAIDA CASTLE) 
ปราสาทหลังใหญน้ีไดถูกสรางขึ้นในป 1214 เพ่ือเปน
ป�อมปราการของเมือง ตัวปราสาทสรางขึ้นดวยอิฐสี
แดงตามสไตลบอลติกโบราณ สวนหอคอยท้ังสองน้ันได
ถูกสรางเพ่ิมเติมข้ึนมาในภายหลังพรอมการตอเติมตัว

ปราสาทจนยิ่งใหญดังปจจุบัน ตัวปราสาทไดถูกใชงานมาอยางตอเน่ืองจนเกิดเหตุ



 

ไฟไหมครั้งใหญในป 1776 หลังจากน้ันก็ถูกท้ิงราง จนป 1976 มีนักโบราณคดีได
เขามาทําการบูรณะขึ้นใหมใหคืนสภาพเหมือนเดิมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
ปจจุบันไดกลายเปนพพิิธภัณฑในนักทองเทีย่วไดเขาชมภายในได  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานสู ประเทศเอสโตเนีย (ESTONIA) เมืองตากอากาศชื่อดังในแถบทะเลบอล

ติก เมืองที่วาน้ีก็คือ ปารนู (PARNU) เมืองแหงการพักผอน เมืองแหงการทํา
กิจกรรมวันหยุดริมชายหาด ทามกลางการเที่ยวชมแนวอาคารบานเรือนโบราณ
สไตลอารทนูโว และยังมีมุมใหชอปปم�งในยานตัวเมืองดวย สวนโรงแรมและรานคา
รานอาหารก็มีไวรอตอนรับนักทองเท่ียวมากมายอยูแลว ปารนูเกิดเปนเมืองขึ้นมาก็
ราวป 1251 ในอดีตปารนูเปนเมืองทาท่ีสําคัญของเอสโตเนีย จนปจจุบันก็มี
ความสําคัญในแงการเปนเมืองรีสอรทท่ีสามารถสรางรายไดจากนักทองเท่ียวใหกับ
ประเทศไดอยางมากมาย ซึ่งจะมีนักทองเท่ียวหนาตาขึ้นก็ในชวงฤดรูอนราวเดือน
มิถุนายนถึงสิงหาคมของทุกป  

 นําทานเดินทางสู เมืองทาลลินน (TALLINN) ซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนเมืองที่
สวยงามและเกาแกที่สุดในยุโรปเหนือ มีประวัติความเปนมายาวนาน มีกําแพง
เมืองเกาและป�อมปราการเมืองที่ผานรอนผานหนาวทามกลางประวัติศาสตรชาติที่
มีรากฐานการคงอยูของมนุษยมานานกวา 3000ป ข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกโดย
ยูเนสโกในป 1997  และเปนเมืองแหงเทพนิยาย ..... 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  HOTEL EUROPA หรือเทียบเทา 
วันที่หก  ทาลลินน - ชมเมือง - เฮลชิงกิ 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทาน ชมเมืองทาลลินน (TALLINN) ยานเมืองเกา (OLD 
TOWN) ที่น่ีเปนแหลงชมสถาปตยกรรมโบราณของเกาของแก
ในทาลลินน เราจะไดพบกับอนุสาวรียและสิ่งกอสรางทีม่ีมา
ตั้งแตในศตวรรษที่ 14 มีโบสถเกา บานเรือนเกาแตสวยงาม มี
ตรอกเล็กๆ  
.....ชมยานทูมเปย (TOOMPEA) จากการที่อดีตเคยเปนยาน
อยูอาศัยของคนรํ่ารวยระดับเจาเมือง เหลาขุนนางและพอคา
วาณิชทั้งหลาย ทําใหนับถึงวันน้ียานทูมเปยจึงเต็มไปดวย
ปราสาทเกาสูงใหญซึ่งเคยเปนบานพักของเจาเมืองเดิมในอดีต 
และถูกปรับสภาพใหเปนที่ต้ังของหนวยงานราชการ เปน



 

ศูนยกลางการบรหิารประเทศ ชมโบสถอเล็กซานเดอร เนฟสกี้ (ALEXANDER 
NEVSKY CATHEDRAL) เปนโบสถรัสเซียนออรโธดอกซที่ใหญที่สดุใน
เอสโตเนียและยังเปนโบสถที่ใหญที่สุดในทาลลินนอีกดวย สรางตามพระบัญชาของ
ชารล อเล็กซานเดอรที่3 ในระหวางป 1894-1900 โดยมีชางฝมือจากนครเซนต
ปเตอรสเบิรกเปนผูรับพระบัญชาน้ันในการออกแบบ และโบสถอเล็กซานเดอร 
เนฟสกี้ยังเคยอยูในการดูแลของคณะสงฆจากมอสโควมากอนเพราะถูกสรางขึ้นใน
ยุคที่เอสโตเนียยังคงอยูภายใตการปกครองของรัสเซีย โบสถอเล็กซานเดอร เนฟส
กี้เปนสิ่งกอสรางทีแ่สดงถึงสถาปตยกรรมท่ีสวยงามไดอยางโดดเดนที่สุดอีกแหง
หน่ึงในยุโรป ตวัอาคารโบสถประกอบดวย 5 โดมทรงหัวหอม และจุดเดนอีกอยาง
หน่ึงของโบสถหลังน้ีคอืบนตัวหอคอยจะมีระฆังแขวนไวถึง 11 ใบ ซ่ึงใบที่มีเสียงดงั
กองกังวานและใหญทีสุ่ดจะมีน้ําหนักถึง 15 ตัน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู ทาเรือเฟอรรี่ เพ่ือเดินทางสู เมืองเฮลซิงกิ (HELSINKI) ประเทศ

ฟนแลนด (FINLAND) เมืองหลวงปจจุบันของฟนแลนด ...เมืองที่มีประวตัิศาสตร
เกาแกมีวัฒนธรรมโบราณสงผานมาในรูปแบบของสถาปตยกรรมสวยๆ  
....อิสระชอปปم�งถนนมานไฮม (MANHEIM STREET) เพ่ือพบกับศูนยรวมนานา
สินคาแบรนดเนมที่มีอยูตลอดแนวถนน เต็มไปดวยหางสรรพสินคาขนาดใหญ..... 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  CUMULUS RESORT AIRPORT CONGRESS หรือเทียบเทา 
วันที่จ็ด  เฮลชิงกิ - ชมเมือง - ประเทศไทย 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชมเมืองเฮลซิงกิ เซเนท สแควร (SENATE SQUARE) จัตุรัสกลางเมืองที่
ยิ่งใหญที่สุดของเฮลซิงกิอยูท่ีน่ีลานกวางศูนยกลางทุกกิจกรรมของเมืองและเปน
พื้นท่ีประวัติศาสตรอันยาวนานของเฮลซิงกิและถือเปนสัญลักษณสําคัญของเมืองที่
นักทองเที่ยวตางชาติจะตองเดินทางเขามาชมและถายภาพเปนที่ระลึกเสมอ ซึ่ง
สวนใหญจุดน้ีมักเปนจดุแรกในการเร่ิมตนเท่ียวชมเฮลซิงกิ ใจกลางเซเนท สแควร
สงางามโดดเดนดวย อนุสาวรียพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 หน่ึงในกษัตริยแหง
ราชวงศโรมานอฟผูทรงไดรบัการถวายฉายาวา “ซารผูใหอิสรภาพ” จากการ
ประกาศเลิกทาสใหเอกราชแกชนชาวรัสเซีย แตกลับถูกลอบปลงพระชนมในป 
1881 จึงมีการสรางอนุสาวรียแหงน้ีขึ้นในป 1894 เพ่ือแทนการรําลึกถึงความ
ยิ่งใหญของพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 ทีท่รงสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นกับ
รัสเซียซึ่งมีสวนเชือ่มโยงถึงการพัฒนาฟนแลนดดวย นําทาน ถายรูปดานหนา มหา



 

วิหารเฮลซิงกิ (HELSINKI CATHEDRAL) อาคารหลังสีขาวที่เหน็
ไดชัดเจนเมื่อยืนอยูบนเซเนท สแควร แตเดิมเรียกมหาวิหารแหงน้ีวา 
“โบสถนิโคลัส” ถือเปนแลนดมารกสําคัญอีกแหงของเมือง ตัวอาคาร
หลังใหญสีขาวบริสุทธิ ์ตัดกบัสีเขียวมรกตของหลังคาโดม เปน
สถาปตยกรรมช้ินงามอีกแหงของเฮลซิงกิที่ไมควรพลาดชมเด็ดขาด 
มหาวิหารเฮลซิงกิเปนศาสนสถานแหงคริสตจักรนิกายลเูธอรันที่
ออกแบบสรางดวยสไตลนีโอคลาสสิก และสรางเสร็จสมบูรณในป 
1852  ภายหลังมีการบูรณะและสรางตอเติมท้ังสวนของโดมและใต
อาคารมหาวิหาร ปจจุบนักลายเปนหน่ึงในสถานที่ทองเท่ียวที่ไดรับ

ความนิยมมาก ...นําทาน ถายรูปดานหนา มหาวหิารอุสเปนสกี้ (USPENSKI 
CHURCH) โบสถคริสตนิกายออรโธดอกซที่ใหญที่สุดในยุโรปตะวันตกซึ่งสรางขึ้น
ตั้งแตป 1868 และสรางเสร็จในอีก 6 ปหลังจากน้ันถือเปนศาสนสถานที่สรางขึ้น
เพ่ือแทนความสัมพันธที่มีตอรัสเซียซึ่งเคยเขามาปกครองฟนแลนดนานเกินกวา 
100 ป ทั้งภายนอกและภายในมหาวิหารแหงน้ีจึงสวยงามดวยสถาปตยกรรมแบบ
รัสเซียเกือบทั้งหมด เพราะสรางดวยสไตลมหาวิหารเกาท่ีเคยมีในกรุงมอสโกเม่ือ
ราวศตวรรษที่ 16 โดดเดนดวยเอกลักษณสําคัญที่ทําใหใครๆ ตางกจ็ําไดดวยโดม
ทองบนยอดหลังคาเขียวมรกตคลุมอาคารอิฐสีน้ําตาลแดงเอาไว แตก็สรางเสร็จ
หลังจากที่สถาปนิกผูออกแบบเสียชีวิตไปแลว มหาวิหารอุสเปนสกี้ถูกสรางอยูบน
หนาผาสูงแถบชานเมืองที่เปนเหมือนจุดชมววิเมืองไดทั่วและกวางไกล ....นําทาน
เดินทางสูสนามบินเดินทางกลับสูประเทศไทย 

17.30 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินฟนแอร เท่ียวบินที่ AY141  
วันที่แปด  ประเทศไทย 
07.15 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพพรอมความ

ประทับใจ 
@@@***@@@*** 

อัตราคาใชจาย 

วันที่เดินทาง ผูใหญ 
เด็กตํ่ากวา 

12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 1 ผูใหญทาน 
ไมมีเตียงเสริม 

พักเด่ียวเพ่ิม 

5-12 ต.ค. // 3-10 พ.ย. 49,999.- 9,500.- 
 
 



 

อัตรานี้รวม 
1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ 
จะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
5. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญ

จะไมมีเครื่องปรบัอากาศ 
เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว 
หากวันเขาพักตรงกบัชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชมุ อันเปนผลทําใหตองการ
เปลี่ยนยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
6. คาวีซาเช็งเกน (เน่ืองจากยื่นผานตัวแทนการยื่นจึงตองเสียคาบรกิารใหกับตัวแทนการยื่น) 

(หากสถานทูตไดกําหนดการ 
ยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 
500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน)  
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้น
กัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจ
มีการแยกหองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองท่ีมี
ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี)  



 

คาประกันอุบัติเหตกุารเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,650,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยาย
เพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐ
กลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได 
**  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
อัตรานี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ

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

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

และเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 
คาบรกิารพิเศษตางๆ  
6. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาทิปทานละ 60.- ยูโร (SERVICE CHARGE) 

**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือ
เปนสัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 

เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับ

จากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกคารายตอไป  
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 



 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวี
ซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
เงื่อนไขการสํารองที่นัง่  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขา
พัก เชน กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน 
และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี 

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

คาบรกิารทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย
,เสียชีวิต จะตองมีใบรบัรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพื่อจะ
ไดยืนยันกบัสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการ
บินและบริษัทตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบรกิารยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) / 
คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีก
ครั้งนึง) 
-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชวีิต จะตองมีใบรบัรองแพทยตามท่ีทางสายการ

บินใหระบุขอความตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทน
บริษัทที่ตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษทัตางประเทศ) ท้ังน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคอื คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีที่
ทานยื่นวีซาแลว  

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  



 

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีที่คณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบรษิัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตฉุูกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) 
ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 

ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงนิใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 



 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 

ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถาน

ฑูต เพื่อใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตวัแทนของ 
บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํา
รองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกนั 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวซีา แตในการพิจารณา

อนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ 
ที่น้ี 
 เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกครั้ง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 



 

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

ความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน

ซื้อทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน

เพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรบัการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัท
ฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทาํงานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 

08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน - เม่ือทาน
จองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลว
ขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 



 

ขอความซ่ึงถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรตซิึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย

จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, 
ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก
วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่
รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความ
เหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทาง
ในครั้งน้ี” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารประกอบการขอวีซาเยอรมนี  
*** ย่ืนวีซาเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี  ในทุกกรณี***  
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนโดยประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน
ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และ
ระหวางรอผลการอนมัุติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
 
1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 
หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
หนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา 90 เปอรเซ็นต
ของพ้ืนที่รูปถาย  
จํานวน 2 ใบ หามตกแตงรปู ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน หามสวมแวนตา หรือเครื่องประดบั ,  
ตองไมเปนรูปสต๊ิกเกอร **แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ 
หากจําเปน** 
3. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 
สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษา
อยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปนชวงปดเทอม
และตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวน
ลูกคาทํารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรบัยอดเงินในบญัชีภายใน 15 



 

วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
ยอดเงินสุดทายท่ีลกูคาอัพเดท 15 วันกอนยื่น ตองมียอดเงินที่ครอบคลุมคาทัวรดวยนะคะ  
*** ไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจํา *** 
• หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาทั้ง 2 เลม 
• หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสุด (เดือนตอเน่ือง
ดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับยอดเงิน 15 วันกอน
วันนัดสัมภาษณ 
4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอ่ืนในคณะ ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย (BANK 
GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น ระบุชื่อเจาของบัญชี และบุคคลท่ีเจาของบัญชี
ออกคาใชจายใหโดยชดัเจนฉบบัภาษาอังกฤษ ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต 
5. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 
- ทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบดิา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดาและมารดาเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมกับ
เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย 
7. กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน ขอความกรุณารบกวนถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนแนบมาดวย 



 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 

 
ในการจองทัวร ตองจองพรอมหนาพาสปอรต + มัดจํา 

ทางบริษัทจะถือวาการจองทัวรโดยสมบูรณ 
รายละเอียด ประวัติสวนตัวของแตละทานที่ตองกรอกใหครบทั้งหมดทุกชองตามความเปน

จริง 
(สําคัญมากมีผลตอการพิจารณาวีซา) 

 
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / เลขที่บัตรประชาชน 
.................................................................................................................................................................
................................... 
เบอรโทรศัพทมือถือ(จําเปนมาก ในกรณีที่ทางสถานทูตตองการติดตอในกรณีเรงดวน) 
.................................................................................................................................................................
................................... 
พาสปอรตเลมเกา เลขที่ / วันที่ออก / วนัที่หมดอายุ 
.................................................................................................................................................................
................................... 
ที่อยูปจจุบัน / อาศัยมานานกี่ป /  เบอรบาน / เบอรมือถือ /สถานที่เกิด(จังหวัดที่เกิด) 
.................................................................................................................................................................
................................... 
.................................................................................................................................................................
................................... 
ที่อยูตามทะเบียนบาน /  เบอรบาน  
.................................................................................................................................................................
................................... 
.................................................................................................................................................................
................................... 
อาชีพปจจุบัน / ช่ือและที่อยูบริษัท / ตําแหนง / เบอรโทรศัพทที่ทํางาน / วันเริ่มงาน /  
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...................................................................... 



 

*กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป ช่ือ บิดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วัน
เดือนปเกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด 
.................................................................................................................................................................
................................... 
*กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป ช่ือ มารดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วัน
เดือนปเกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด 
.................................................................................................................................................................
................................... 

 
 

 


