
 

 

รหัสทัวร WCT1902887 

ทัวรยุโรป บอลตกิ เบลารุส 9 วัน 6 คืน (TK) 
วิลนีอุส   ทาลลินน   พระราชวังแคทเดอริก   CITY TOUR   ทาลลินน 
แปรนู   อุทยานแหงชาติกัวจา   ซิกลุตา   พิพิธภัณฑกลางแจง   ริกกา 
บอสกา   ฟลสรันดาเล   สุสานกางเขน   เคานัส   ทราไก   วิลนีอุส   กรอดโน 
ป�าอุทยานเบโลเวชคายา พุสซา   เนสวิชห   เมียส   มินสก 

 



 

 

วันที่1 สนามบินสุวรรณภูมิ  
20.00 พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 10 เคานเตอร U 

สายการบินเตอรกิชแอรไลน เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหความสะดวก ในการเช็ค
บัตรโดยสารและสัมภาระ 

23.00 นําทานออกเดินทางสูกรุงทาลลิน ประเทศเอสโทเนีย โดยสายการบินเตอรกิชแอร
ไลน เที่ยวบินที่ TK069 

วันที่2  ทาลลินน(เอสโตเนีย) - CITY TOUR - พระราชวังแคทเดอริก  
05.20 เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรก ีเพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง 
08.05 ออกเดินทางตอโดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน เที่ยวบินที่ TK1423 
10.45 เดินทางถึงสนามบินกรุงทาลินน (Tallinn) ประเทศเอสโทเนีย นําทานผานพิธีการ

ตรวจคนเข าเมืองและตรวจรับ
สั ม ภ าระ  จ าก นั้ น นํ าท าน เดิ น
ทางเขาสูตัวเมือง 

 นําทานเดินทางตอสู กรุงทาลลินน 
(Tallinn) เมืองหลวงของประเทศ
เอสโทเนีย ซึ่งตั้งอยูทางชายฝم�งตอน
ใตของอาวฟนแลนด ทาลลินน ถือ
เปนเมืองที่มีชื่อเสียง ในเรื่องของสถาปตยกรรมอันวิจิตรงดงามในชวงยุคกลาง 
จักรวรรดิซารแหงรัสเซีย สรางขึ้นเพื่ออุทิศใหกับเจาชายอเล็กซานเดอร ยาโรสลาวิทซ 
เนฟสกี้ นําทานเที่ยวชมยานเมืองเกา Old Town ของเมืองทาลลินน         ที่โอบ
ลอมดวยกําแพงเมืองและป�อมปราการในยุคกลางใหบรรยากาศเหมือนอยูในยุคอัศวิน 
ชม เขตเมืองเกาทูมเปย (Toompea) ในเขตอัพเพอรทาวน ชมและถายรูป
ภายนอกปราสาททูมเปย (Toompea Castle) ซึ่ งปจจุบัน  คือรัฐสภาแห ง
เอสโตเนียชมวิวทิวทัศนของเมืองแบบพาโนรามา ที่มีสีสันสดใสราวกับภาพวาดที่มี
โบสถเซนตโอลาฟโดดเดนเปนสงา นําทานชมภายนอก โบสถอเล็กซานเดอรเนฟสเก
(Alexander Nevsky Cathedral) โบสถใหญที่มียอดโดมใหญที่สุดในเมือง
ทาลลินน เปนสถาปตยกรรมแบบรัสเซียนออรโธด็อกซ สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1900 
ในชวงที่เอสโตเนียเปนสวนหน่ึงของรัสเซีย 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเขาชม พระราชวังแคทเด

อ ริ ก  ( KADRIORG PALACE) 
4Km/10Min เปนพระราชวังสไตล
บารอค สรางขึ้นตามพระประสงค
ของพระเจาปเตอรมหาราชที่ 1 แหง
รัสเซีย เพื่อเปนที่ประทับของพระ
ราชินีแคทเธอรีน โดยพระราชวังแหง
น้ีไดรับการออกแบบโดย Niccolo Michetti สถาปนิกชาวอิตาลีในป ค.ศ. 1930 แต
ในปจจุบันไดกลายมาเปนพิพิธภัณฑแสดงผลงานทางศิลปะของประเทศ นอกจากน้ี
ทานจะไดชมความงดงามของสวนบริเวณโดยรอบพระราชวังเกาแหงน้ีดวย จากน้ันนํา
ทานเดินทางสูถนนคนเดิน Walking street อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่:  Park Inn by Radisson Central หรือระดับใกลเคียง 
วันที่3  ทาลลินน - แปรนู - อุทยานแหงชาติกัวจา - ซิกลุตา - พิพิธภัณฑกลางแจง - 

ริกกา 
เชา บริการอาหารเชาในโรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางขามพรมแดนสู เมือง

แ ป ร นู  (Parnu)  130Km/ 1.42H 
ประเทศเอสโตเนีย เปนเมืองพักผอน
ตากอากาศในชวงฤดูรอนทีมี่ชื่อเสียง
ที่สุดในฝم�งตะวันตกริมทะเลบอลติก 
ผานชมความสวยงามของเมืองทานจะ
ไดเห็นบานไมแบบ Wooden House ซึ่งเปนเสนหอีกอยางหน่ึงของเอสโตเนีย ชม
ความสวยงามของ หาดแปรนู Parnu Beach ที่ในชวงฤดูรอน จะมีชาวเมือง
มากมายมาพักผอนกันที่หาดแหงน้ี อิสระทานเก็บภาพความงามตามอัธยาศัย นําทาน
เดินทางสูอุทยานแหงชาติกัวจา (Gauja National Park) 170Km/2.15H  เปน
อุทยานแหงชาติที่เกาแกที่สุดและเกาแกที่สุดในลัตเวียโดยมีความหลากหลายทาง



 

 

ชีวภาพที่หลากหลายความหลากหลายของภูมิประเทศทัศนียภาพอันงดงามทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่เปนเอกลักษณ นําทานเขาชมถํ้ากัทแมน (Gutman’s 
Cave) เปนถํ้าที่ใหญที่สุดในบอลติคที่วัดความลึก 19 เมตรสูง 12 เมตร ไมไดเปน
เพียงแคสิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาติ แตยังเปนสถานที่ที่เต็มไปดวยตํานาน เรื่องราว
ความรักของหญิงสาวไมจา (Maija) ผูแสนสวยถึงขนาดไดรับการขนานนามวากุหลาบ
แหทูไรดา (Turaida Rose) ที่มีตอกับคนทําสวนของปราสาททูไรดา เธอซื่อสัตยตอ
คนรัก แตตองดวยชีวิตของเธอ ตาม
ตํานานวาน้ําตาของเธอกลายเปน
กระแสน้ําของแมน้ํากัวจา ดานหนาถํ้า
ยังมีรองรอยแกะสลักเรื่องราวควารัก
ของหนุมสาว และคูรักที่เดินทางมา
ขอพร ณ ถํ้าแหงน้ี 

 
เที่ยง บ ริ ก า ร อ า ห า ร ก ล า ง วั น  ณ 

ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บาย นํ าท าน เดิ น ท างสู เ มื อ ง  ซิ กุ ล ด า 

(Sigulda) 11Km/14Min เมืองเล็กๆ 
ซึ่งมีประชากรไมถึงสองหมื่นคน นําทาน
เขาชมปราสาทปราสาททูไรดา สรางขึ้น
ในป ค.ศ. 1214 โดยอารค บิช็อปแหง
ริกา เปนปราสาทกออิฐแบบโกธิค ซึ่งถูก
สรางตอเติมและบูรณะมาหลายสมัย จน
เปนลักษณะของป�อมปราสาทที่สวยงาม 
แตในป ค.ศ.1776 ปราสาทไดเสียหายอยาง หนักจากเหตุการณไฟไหมและไมไดรับ
การบูรณะจนกระทั่งในชวงทศวรรษที่ 1970 ไดรับการซอมแซมและเปดเปนพพิธิ
ภัณฑในที่สุด นําทานเขาชมภายในพิพิธภัณฑกลางแจง (Ethnographic open-
air museum of Latvia) 50Km/40Min เปนพิพิธภัณฑกลางแจงอันเกาแกและ
ใหญที่สุดแหงหน่ึงในยุโรปตั้งอยูริมฝم�งทะเลสาบจุกลา (Jugla Lake) พิพิธภัณฑแหงน้ี



 

 

เปนพิพิธภัณฑที่ไมเหมือนใครเมื่อเทียบกับพิพิธภัณฑที่มีลักษณะคลายคลึงกันทั่วโลก 
เน่ืองจากมีการเก็บรวบรวมผลงานกอนสงครามและทําใหวัตถุนิทรรศการหลายแหงอยู
ในสภาพดีมากมีอาคารประวัติศาสตร 118 แหงจากทั้ง 4 จังหวัดของประเทศลัตเวีย - 
Kurzeme, Vidzeme, Zemgale และ Latgale ที่จัดแสดงอยูที่พิพิธภัณฑ อาคาร
เหลาน้ีมีชวงอายุและสวนใหญสรางขึ้นระหวางศตวรรษที่ 17 จนถึงชวงทศวรรษที่ 
1930 นําทานเดินทางสูเมือง ริกา (RIGA) 15Km/35Min 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่:  Radisson Blu Daugava หรือระดับใกลเคียง 
วันที่4 ริกกา - CITY TOUR - บอสกา - ฟลสรันดาเล - สุสานกางเขน - เคานัส 
เชา บริการอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานชม ยานเมืองเกากรุงริกา (RIGA)  เมืองที่มีสวนผสมของอิทธิพลแบบ

ลัตเวียน รัสเซียน และเยอรมัน ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันงดงาม ผานชม
รอ งรอยกํ าแพ งเมื อ งโบ ราณ 
อาคารแบบอารตนูโว ที่ สรางใน
ยุคกลาง อายุเกาแกกวา 800 ป 
ผานชมปราสาทริกา ซึ่งปจจุบันได
ใชเปนทําเนียบประธานาธิบดี นํา
ทานชมโบสถเซนตปเตอร (St. 
Peter Cathedral)  ที่ งด งาม
เปนโบสถกอธิคที่ สํ าคัญ  และ
สวยงามที่สุดแหงหน่ึงในเมืองริกา  ชมป�อมดินปน The Powder Tower สรางขึ้น
ตั้งแต ป ค.ศ.17 ชมอนุสาวรียอิสรภาพ ตั้งอยูยานใจกลางเมืองริกา สรางขึ้นในป 
ค.ศ.1935 เพื่อเปนอนุสรณสถานรําลึกถึงเหลาทหารกลาผูเสียสละชีพในสงคราม
เรียกรองอิสรภาพของลัตเวียระหวางป ค.ศ.1918 ถึงป 1940 ชมโบสถเซนตจาคอบ 
เปนโบสถคาทอลิกที่โดดเดนที่สุดในยานเมืองเกาชม โบสถประจําเมืองริกา Riga 
Cathedral อยูริมจัตุรัส สรางเมื่อป ค.ศ.1211 นําทานเดินทางสู เมืองบอสกา 
(Bauska) ซึ่งหางจากพรมแดนประเทศลิทัวเนีย 18 กม.ระหวางทางเปนทุง ชนบท
สวยงาม 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย  นํ าท า น เดิ น ท า งข าม พ รม แ ด น สู  เ มื อ งฟ ล ส รั น ด า เล  (Pilsrundale) 

80Km/1.19H ประเทศลัตเวีย นําท านชมพระราชวังรันดาเล (Rundale 
Palace) หน่ึงในงานสถาปตยกรรมสไตลบารอค ในประเทศลัตเวีย ซึ่งเคยเปนสถานที่
ป ระทั บ ในช ว งฤดู ร อนของท านดยุ ค  Ernst Johann Biron และ  Russian 
Empress Anna Ioannovna ซึ่งเปนพระราชวังที่ใหญที่สุดของลัตเวีย สรางใน
ศตวรรษที่ 18 นําทานชม สุสาน
ไม กางเขน  (Hill of Crosses 
in Siauliai) สถานที่อันแสดงถึง
ความเชื่อของผูคนที่นับถือศาสนา
คริสตนิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งมีมา
ยาวนานนับตั้งแตชวงยุคสงคราม 
สถานที่แหงน้ีเปรียบเสมือนสุสาน
ไมกางเขนนับแสนชิ้น แมกระทั่ง
ปจจุบันน้ีก็ยังมีคนนํามาทิ้งอยางตอเน่ือง ใหทานไดเดินเลนถายรูปและชมวิวบนยอด
เขาแบบพาโนรามา นําทานเดินทางสูเมืองเคานัส (Kaunas) 215Km/3H                                                                                   

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  Park Inn Kaunas หรือระดับใกลเคียง 
วันที่5  เคานัส - CITY TOUR - ทราไก - วิลนีอุส 
เชา บริการอาหารเชาในโรงแรม นําทานเดินทางสูเมืองเคานัส (Kaunas) เคานัสเคย

เปนเมืองหลวงชั่วคราวของประเทศลิทัวเนีย ในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 ตั้งอยู
ตรงที่บรรจบกันของแมน้ําเนริส และ                
แมน้ําเนมาน ชมเมืองเคานัส เมืองที่มี
ประชากรมากเปน อันดับสองของ
ประเทศลิทัวเนีย รองจากวินิอุส  ชม
อาคาร City Hall ที่ทําการศาลาวา
การ, ปราสาทเคานัส ปราสาทหินที่
ส ร า งขึ้ น ม าตั้ ง แต ศ ต วรรษ ที่  14             



 

 

เพ่ือป�องการกันการโจมทางดานศาสนา  ชมทัศนียภาพอันงดงามของแมนํ้าทั้งสองสาย
ที่มาบรรจบกันที่เมืองน้ีคือแมน้ําเนริสและแมน้ําเนมานจากบนปราสาท ชม Holy 
Cross Church ที่สรางขึ้นดวยสถาปตยกรรมสมัยใหมแบบเรแนสซองส และ วิหาร
เคานัส Kaunas Cathdral Basilica ที่มีการสรางแบบผสมผสานตั้ งแตสมัย
ศตวรรษที ่15 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู  เมืองทราไก 

(Trakai)  85Km/1.06H เมื อ ง
เล็กๆที่ มี ความส าคัญ ทางด าน
ประวัติศาสตร และอดีตเมืองหลวง 
เกาของประเทศลิทัวเนียกอนที่จะมี
การสรางกรุงวิลนิอุส ตัวเมืองถูก
ลอมรอบดวยทะเลสาบ นําทานเขา
ชม  ปราสาท  ทราไก (Trakai 
Castle) ปราสาทสวยบนเกาะใน
ท ะ เล ส า บ เก ร ฟ  ส ร า ง ขึ้ น ใ น 
ศตวรรษที่ 14 เปนปราสาทที่ทาน
แกรนดดุก  วีเทาทัส ประสงคใช
ชีวิตในชวงบั้ นปลาย  กอนที่ จะ 
กลายเปนคุกในชวงศตวรรษที่ 17 
อีกดานหน่ึงเปนโบสถและสานักสงฆในนิกายเบเนดิกทีน ถึงแมวาตัว ปราสาทจะตั้งอยู
บนเกาะ แตการเดินทางมายังตัวปราสาทน้ันคอนขางงาย เนื่องจากมีสะพานเชื่อม 
ติดตอกันระหวางชายฝم�งกับปราสาท นอกจากทานจะไดชมความงดงามของตัวปราสาท
แลว ทานยังจะได ชมความงดงามของทะเลสาบเกรฟที่สวยงามไมแพที่ใดเชนกัน 
จากนั้นนําทานเดินทางตอสู กรุงวิลนีอุส (VILNIUS) 30Km/30Minเมืองหลวง
ของประเทศลิทัวเนีย เปนเมืองที่ไดชื่อวาใหญและสวยงามที่สุดของ ประเทศ ที่ตั้งอยู
ระหวางแมน้าสองสายคือ เนริสและเนมูนัส และลอมรอบไปดวยเนินเขาที่มีตนไมเขียว 
ขจีทาใหยูเนสโกยกยองใหเมืองวิลนีอุสแหงน้ีเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1994 



 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
พักที่: Beat Western Vilnius Hotel หรือระดับใกลเคียง 
วันที่6 วิลนีอุส - กรอดโน - ป�าอุทยานเบโลเวชคายา พุสซา - บานาโนวิชี(เบลารุส) 
เชา บริการอาหารเชาในโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมือง กรอดโน (Grodno) 170Km/2.35H ใหทานชมความ
สวยงามของ เมืองกรอดโน ซึ่งเปนเมืองหลวงของแควน      กรอดโน ที่ตั่งอยูริมฝم�ง 
ดานขวามือของแมน้ํา        เนแมน ซึ่งมีพรมแดนอยูติดกับ โปแลนดและลิทัวเนีย 
เร่ิมมีการสรางและอยู มาตั่งแตป ค.ศ.1127 และมีปราสาท 2 หลงที่ไดถูก สรัางขึ้น  
ในราวศตวรรษที่ 14-18 เมืองกรอดโน น้ีตั่งอยูริมฝم�งแมนํ้าเนแมน และอยูติดกับ
พรมแดนของโปแลนด ประมาณ 20 กม. และอยูติดกับลิทัวเนีย ประมาณ 30 กม. 
กรอดโนมีประชากร อาศัยอยู
ประมาณ 330,000 คน เมือง
อันทันสมัยน้ีไดเริ่มสรางมาจากป� 
อม ปราการเล็กๆ ที่สรา งไวปกป� 
องคุมครองการคาและพาณิชยท  
เกิดขึ้นโดยเจาชายรูริกิดที่ อยู
บริเวณแถบพรมแดนของดินแดน
ในพื้นที่บอลติค ที่มีชนเผาอัทวิน
เจียนอาศัยอยู 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทางไปยัง ป�า

อุทยานเบโลเวซคายา พุสชา 
(Belovezshkaya Pushcha)  
และ เขาชม พิพิธภัณฑธ รรมชาติ  
(M u s e u m   o f  N a tu re )  
180Km/ 2. 45H เ ป น แ ห ล ง 
ธรรมชาติแหงสุดทายที่มีเน้ือที่อน
กวางใหญที่สุดที่เหลืออยูบนโลกน้ี



 

 

ประมาณ 163,000 เฮกเตอร บริเวณที่แหงน้ีอยู ในบริเวณของที่ราบของยุโรป เป 
นแหลงที่อยูของสัตวที่เรียกวา วัวไบซันของยุโรป มีอยูประมาณ 800 ตัว ป� าแหงน้ีตัง
อยูใน บริเวณพรมแดนของจังหวัดกรอดโน และประเทศโปแลนด และ0ไดรับการขึ้น
ทะเบียนใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 1979  นําทานเดินทางสู เมืองบาราโนวีชี 
(Baranovichi) 220Km/3H 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  Mariinsky Hotel Baranovichi หรือระดับเทียบเทา 
วันที่7  บานาโนวชีิ(เบลารุส) - เนสวชิห - เมียส - มินสก 
เชา บริการอาหารเชาในโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองบาราโนวี
ชี (Baranovichi) เปนเมืองทาง
ตะวัน ตกของประเทศเบลารุส มี
ประชากร 173,000 คนเป นจุดรว
มของทางรถไฟ เคยเป นศูนยก  
ลางของบารานาวีชี  โวบลาสต  
ระหวางปค.ศ. 1939-1941 และอีกครงในป ค.ศ. 1941-1954 มีพื้นที่ 84.96 ตร.
กม. 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูเมือง เนสวิชห  (Nesvizh ) 53Km/1H  นําทานชม ปราสาท

เนสวิซห (Nesvizh  Castle)  ซึ่งไดถูกสรางเป นที่อยูอาศัยของครอบครัว ราดซิวิล
ในป ค.ศ.1533 และได ตกทอดมา
หลายคนจนถึงในป ค.ศ. 1586 ก็ได
อยู ในการครองครองของออร ไ 
ดนาคจา และเมื่ อป  ค .ศ .1770 
ปราสาทน้ีไดถูกยดครองโดยพวกรส
เซีย ซึ่งทําใหค รอบครัวราดซิวิลได
ห ล บ ห นี ออ ก ไป  แล ะ ใน  ที่ สุ ด
ครอบครัวของราดซิวิลล ก็ไดกลับ



 

 

เขา มาครอบครองตามเดิม และในป ค.ศ. 1939 พวกกองทัพแดงก็เขายึดครอง
ปราสาทแหงน้ีอีก  นําทานเดินทางสูเมือง เมียร (Mir) 31Km/40Min ในอดีตได
เปนหมูบานที่ถูกสรางขึ้นในราวป ค.ศ.1345 และในป ค.ศ.1569 ก็ไดตกอยู ในการ
ปกครองของราดซิวิล-ซีโรทกา ผูซึ้งเปนเจาของปราสาท ซึ่งตอมาก็ไดถูกโจมตีอยาง
หนักเปนเวลากวา ศตวรรษ ในบริเวณเมืองน้ีที่อยูหางออกไป ประมาณ 25 กม. ก็ได
เคยเปนที่อยูอาศัยของพวกชุมชนชาวยิว ที่ได อพยพหนีภัย สงครามในราวตน 
ศตวรรษที่ 17 ซึ่งก็ไดสรางความเจริญและมีการพัฒนาขึน้อยาง รวดเร็วใหกับ ชุมชนน้ี
เปน อยางมาก นอกจากนัน้ยัง ไดมีการทํามาคาขายกับ  พวกยิวที่ อยูใน โปแลนดและ
ลิทัวเนีย ซึ่งตอมาในศตวรรษที่ 18-19 ก็ไดมีพวกยิวเขา มาอยู เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งไดสราง
ความเจริญรุงเรือง พรอมกันนันก็ไดจายภาษีการคามากขึ้น ดวย และตอมาก็ไดเกิด
ความวุนวายในเรื่องตางๆ และทําใหเกิดการลอบทํารายและ ฆาพวกยิวเกือบทั้งหมด 
จึงทําใหมีการอพยพออกนอกประเทศไปจนหมด     นําทานเดินทางเขาสูเมือง 
มินสก (Minsk) 100Km/1.25H 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่: Renaissance Minsk Hotel หรือระดับใกลเคียง 
วันที่8  มินสก - CITY TOUR 
เชา บริการอาหารเชาในโรงแรม 

นําทานชมความสวยงาม กรุงมินสก (Minsk) ที่ถือวา เปนศูนยกลางที่สําคัญของ
ศาสนา และวัฒนธรรมที่นาสนใจมากแหงหน่ึงของประเทศเบลารุส ที่สําคัญกวาน้ัน 
คือ แมวา กรุงมินสกจะไมไดเ ป นเมืองที่มีความทันสมัย หรือมีชื่อเสียงที่สุด แตกรุง
มินสกก็ยังเปนจุดหมายปลายทางดานการทองเที่ยวสําหรับ ผูที่สนใจในดานน
ประวัติ ศ าสตร  นํ าท าน ไปชมย าน เมื องเก าของกรุงมิ นสก  (Troetskoe 
Predmestie) เปนสถานที่ที่ถือวาเปนสวนสําคัญของประวัติศาสตรที่เหลือรอดมา 
หลังจากการถูกท าลาย ในชวงสงครามเมื่อป ค.ศ. 1941-1945 ปจจุบันยานเมือง
เกาแหงน้ีถือวา เปนหน่ึง ในสถานที่ทองเท่ียวที่สวยงามที่สุดของกรุงมินสก ซึ่งภายใน
เมืองเกานักทองเที่ยวจะไดชื่นชมในความเกาแกของเหลาอาคารบานเรือน ที่ถูก
สรางขึนในสไตล Soviet- Bloc รวมไปถึงเหลารานคา  คาเฟ�ต และอ่ืนๆ อีก
จํานวนมาก 



 

 

.......... ไดเวลาพอสมควร เดินทางสูสนามบิน  
16.25 นํ า ท า น อ อ ก เ ดิ น ท า ง สู

กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน
เต อ ร กิ ช แ อ ร ไล น  เที่ ย ว บิ น ที่  
TK284 

18.55 เดิ นทางถึ งสนามบิ นอิ สตั นบู ล 
ประเทศตุรก ีเพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง 

20.15 ออกเดินทางตอโดยสายการบิน
เตอรกิชแอรไลนเที่ยวบินที่ TK064 

วันที่9  สนามบินสุวรรณภูมิ 
09.50 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจาก

สภาพ ลม ฟ�า อากาศ, การลาชาอันนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณใน
ตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย
บริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้
การตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ เม่ือทานทําการจอง
และชําระเงินมัดจําแลว บริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แลว 

 
 
 

อัตราคาบริการ 
ออกเดินทางชวง 

 
ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / หอง 
จายเพ่ิม 

 
12-20ก.ย.//19-27ก.ย.// 

26ก.ย.-04ต.ค.//03-11ต.ค.// 
07-15พ.ย.//21-29พ.ย.// 

28พ.ย.-06ธ.ค. 2562 

59,900 59,900 59,900 16,900 

10-18ต.ค.//17-26ต.ค.// 
05-13ธ.ค. 2562 62,900 62,900 62,900 16,900 
14-22พ.ย.2562 56,900 56,900 56,900 16,900 



 

 

พิเศษเดินทางชวงปใหม 
26ธ.ค.-03ม.ค./29ธ.ค.-06ม.ค. 72,900 72,900 72,900 17,900 
ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก

เจาหนาที่บริษัทฯ 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบิน เดินทางไป – กลับ กรุงเทพฯ - ทาลินน // มินสก-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลง

กอน-หลัง) 
 คาท่ีพักโรงแรมระดบัมาตรฐาน / คาพาหนะนําเที่ยวตามสถานที่ตางๆ ดังระบุในโปรแกรมการ

เดินทาง 
 คาอาหาร และเครื่องด่ืมตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง / คาธรรมเนียมการทําวีซา และเขาชม

สถานที่ตางๆ ดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 คาหัวหนาทัวร และอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตกุารเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท *ทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัดที่มี

การตกลงไวกบับริษัทประกัน* 
 หากทานอายุเกิน 75 ป ทานตองซื้อประกันเพ่ิม 
 คาทิปพนักงานขับรถ  
 คาวีซาเชงเกน 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % และภาษีทุกชนิด 
 คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร และเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ คาโทรศัพททางไกล คามินิบารในหองพัก 

คาซัก รีด ฯลฯ 
 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตลอดเสนทาง ทานละ 100 บาท / ทาน / วัน (หากทานประทับใจในการ

บริการ) 
***สายการบินเตอรกิชแอรไลนจํากัดกระเป�าที่ใชโหลดใตทองเคร่ืองไดเพียง 1 ช้ินเทานั้น 

นํ้าหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม และกระเป�าถอืขึ้นเครื่อง 1 ช้ิน นํ้าหนักไมเกิน 8 กิโลกรัม  
 



 

 

 เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 35,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา

หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน หากกรุปไมสามารถออกเดินทางได  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย 

จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่
นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองทีน่ั่งครบ 20 ทาน และไดรับ
คิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง 

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษทัตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

 เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรยีม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 



 

 

บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวซีาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณา
วาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตัว๋เปนเอกสารที่สําคัญ
ในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถกูหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายงัไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวนัที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชีแ้จงให
ทานเขาใจ(ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึ
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสาํรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใช
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจาย
ที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนัน้ทานควรจะใหกรุป FINAL 100% 
กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ

เทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง
หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําท้ังหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 
 

เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 

รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM 
IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 
  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชี

อื่นๆนอกจากออมทรพัยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้
เพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดอืน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) 



 

 

* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือ
บิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสมัภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนาม
ของบริษัทฯ  

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัย
ของผูเดินทางเปนหลัก 

 


