
 

 

รหสัทวัร  VCT2000402 
ทัวรฟนแลนด-ลตัเวีย-ลิทวัเนีย-เอสโตเนีย บอลติก 8 วัน 5 คืน (QR) 
เฮงชิงกิ - ทาเรือเฟอรร่ี – ทาลลินน - ยานทมูเปย - โบสถอเลก็ซานเดอรเนฟสกี้  
ชิกุลดา - ริกา - ชมปราสาททูไรดา  - ยานโดมสแควร - วหิารแหงริกา  
อนุสาวรียอิสรภาพ - ปราสาทริกา - ลตัเวีย - เคานัส - พระราชวังรูนดาเล  
เอิรนโจฮันไบรอน - ยานเมอืงเกาเคานัส  - ศาลาวาการเมืองเคานัส - มหาวิหารเคานัส  
ปราสาทเคานัส - ทราไก – วิลนีอุส - ปราสาททราไก - มหาวหิารแหงวิลนีอุส  
ทาเรือเฟอรร่ี - เฮลชิงกิ - เซเนทสแควร - อนุสาวรียพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2  
มหาวหิารเฮลซิงกิ / โบสถนิโคลัส - มหาวิหารอุสเปนสกี้

 



 

 

วันทีห่นึง่  สนามบนิสุวรรณภูมิ – เฮงชงิกิ  
16.00  น. พรอมกันที่สนามบินสวุรรณภมูิ ช้ัน 4เคาเตอรสายการบิน QATAR AIRWAYS 

(QR) โดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 
19.35 น. ออกเดินทางสู เมืองเฮงชิงกิ(HELSINKI)ประเทศฟนแลนด โดยเที่ยวบินที่ 

QR833 / QR303*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองทีเ่มืองโดฮาการตาร. *.*.*. 
วันทีส่อง  เฮงชิงกิ -ทาเรือเฟอรรี่ -ทาลลินน 
06.55 น. (เวลาทองถิ่น)เดินทางถงึ สนามบินเมืองเฮงชิงกิ(HELSINKI) ประเทศฟนแลนด 

เมืองหลวงของประเทศฟนแลนดเจาของนาม “ธิดาแหงทะเลบอลติก” นครลูกครึง่
ที่มีประชากรกวาสี่แสนคนทีน่ี่มทีั้งชาวฟนนและสวดิีช เน่ืองจากฟนแลนดเคยอยูใน
อารักขาของสวีเดนในอดีต ตอมาในสมัยพระเจาชารของรัสเซีย ไดทรงขยาย
อํานาจเขามาในฟนแลนด และไดยายเมืองหลวงมาต้ังอยูที่เฮลซิงกินับแตน้ันมา.....
หลังผานพิธตีรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว.... 
นําทานเดินทางสู ทาเรือเฟอรร่ีเพือ่เดินทางสูเมืองทาลลินน (TALLINN)ซึ่งไดรับ
การยอมรับวาเปนเมืองที่สวยงามและเกาแกทีสุ่ดในยุโรปเหนือ มีประวัตคิวาม
เปนมายาวนาน มกีําแพงเมืองเกาและป�อมปราการเมอืงที่ผานรอนผานหนาว
ทามกลางประวัตศิาสตรชาติทีม่ีรากฐานการคงอยูของมนุษยมานานกวา 3000ป 
ขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยยูเนสโกในป 1997 และเปนเมืองแหงเทพนิยาย ..... 
ประเทศเอสโตเนีย (ESTONIA)เมอืงตากอากาศช่ือดงัในแถบทะเลบอลติก เมือง
ที่วาน้ีกคื็อ ปารนู (PARNU) เมืองแหงการพักผอน เมืองแหงการทาํกิจกรรม
วันหยดุริมชายหาด ทามกลางการเที่ยวชมแนวอาคารบานเรือนโบราณสไตล
อารทนูโวและยังมมีมุใหชอปปم�งในยานตัวเมอืงดวย สวนโรงแรมและรานคา
รานอาหารกม็ีไวรอตอนรับนักทองเที่ยวมากมายอยูแลว ปารนูเกิดเปนเมืองขึ้นมาก็
ราวป 1251 ในอดีตปารนูเปนเมืองทาที่สําคัญของเอสโตเนีย จนปจจุบันก็มี
ความสําคญัในแงการเปนเมืองรีสอรทที่สามารถสรางรายไดจากนักทองเที่ยวใหกบั
ประเทศไดอยางมากมาย ซึง่จะมีนักทองเที่ยวหนา
ตาขึ้นก็ในชวงฤดรูอนราวเดือนมถิุนายนถงึ
สิงหาคมของทกุป 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บาย         นําทานชมเมืองทาลลินน (TALLINN)ยานเมืองเกา 

(OLD TOWN) ที่น่ีเปนแหลงชมสถาปตยกรรม
โบราณของเกาของแกในทาลลินน เราจะไดพบกับ
อนุสาวรียและส่ิงกอสรางทีม่ีมาต้ังแตในศตวรรษที่ 
14 มีโบสถเกา บานเรือนเกาแตสวยงาม มตีรอก



 

 

เล็กๆ  
.....ชมยานทมูเปย (TOOMPEA)จากการที่อดีตเคยเปนยานอยูอาศัยของคนร่ํารวย
ระดับเจาเมือง เหลาขุนนางและพอคาวาณิชทัง้หลาย ทําใหนับถึงวันน้ียานทมูเปย
จึงเต็มไปดวยปราสาทเกาสูงใหญซึ่งเคยเปนบานพักของเจาเมืองเดิมในอดตี และ
ถูกปรับสภาพใหเปนทีต้ั่งของหนวยงานราชการ เปนศูนยกลางการบริหารประเทศ 
ชมโบสถอเลก็ซานเดอรเนฟสกี้ (ALEXANDER NEVSKY CATHEDRAL)เปน
โบสถรัสเซียนออรโธดอกซที่ใหญที่สุดในเอสโตเนียและยงัเปนโบสถที่ใหญที่สุดใน
ทาลลินนอีกดวย สรางตามพระบัญชาของชารลอเล็กซานเดอรที่3 ในระหวางป 
1894-1900 โดยมีชางฝมอืจากนครเซนตปเตอรสเบิรกเปนผูรับพระบัญชาน้ันใน
การออกแบบ และโบสถอเล็กซานเดอรเนฟสกีย้งัเคยอยูในการดูแลของคณะสงฆ
จากมอสโควมากอนเพราะถูกสรางขึ้นในยคุที่เอสโตเนียยังคงอยูภายใตการ
ปกครองของรัสเซีย โบสถอเล็กซานเดอรเนฟสกี้เปนสิ่งกอสรางทีแ่สดงถึง
สถาปตยกรรมที่สวยงามไดอยางโดดเดนที่สดุอีกแหงหน่ึงในยโุรปตัวอาคารโบสถ
ประกอบดวย 5 โดมทรงหวัหอม และจดุเดนอีกอยางหน่ึงของโบสถหลงัน้ีคือบนตัว
หอคอยจะมีระฆังแขวนไวถงึ 11 ใบ ซึง่ใบทีม่ีเสียงดงักองกงัวานและใหญที่สดุจะมี
น้ําหนักถงึ 15 ตัน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก HOTEL EUROPAหรือเทียบเทา 
วันทีส่าม  ทาลลินน - ชิกลุดา - ริกา 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสูเมืองชิกุลดา (SIGULDA)เมอืงเล็กๆ เงียบสงบที่อยูหางออกไป
จากเมืองริกาไมไกล ...นําทาน 

เขาชมปราสาททูไรดา (TURAIDA CASTLE)ปราสาท
หลังใหญน้ีไดถกูสรางขึ้นในป 1214 เพื่อเปนป�อม
ปราการของเมือง ตัวปราสาทสรางขึ้นดวยอิฐสีแดงตาม
สไตลบอลติกโบราณ สวนหอคอยทัง้สองน้ันไดถกูสราง
เพิ่มเติมขึ้นมาในภายหลงัพรอมการตอเติมตัวปราสาท

จนย่ิงใหญดังปจจุบัน ตวัปราสาทไดถูกใชงานมาอยางตอเน่ืองจนเกิดเหตุไฟไหม
คร้ังใหญในป 1776 หลงัจากน้ันก็ถกูทิง้ราง จนป 1976 มีนักโบราณคดีไดเขามา
ทําการบูรณะขึน้ใหมใหคืนสภาพเหมือนเดิมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ปจจุบันได
กลายเปนพพิิธภัณฑในนักทองเที่ยวไดเขาชมภายในได  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  



 

 

บาย  นําทานสูเมืองริกา (RIGA)เมอืงที่สวยงามที่สดุอกีแหงหน่ึงในแถบทะเลบอลติก 
เมืองเตม็ไปดวยสถาปตยกรรมเกาแกบนอาคารสถานที่ทั้งหลาย ศูนยรวมของ
อาคารสถาปตยกรรมอารทนูโวทีม่ากมายที่สุดในยุโรปซึง่สรางขึ้นต้ังแตเมื่อกวา 
800 ปที่แลวในขณะเดียวกันชวงศตวรรษที่ 14-15pยังมีช่ือเสียงในดานการเปน
เมืองทาทางทะเลทีม่กีารติดตอทาํการคากับตางชาต ิชวงน้ันจะมีพอคาจากหลาย
ประเทศใกลเคียงเขามาคาขายแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกันคอนขางมาก กลายเปน
เสนหดีๆ สาํหรับริกาทีม่ากมายดวยประวติัศาสตร เมืองเกา รานคา รานอาหาร 
โรงแรมและแหลงชอปปم�งสินคาเการาคาถกูมากมาย  
นําทานสู ยานเมอืงเการิกา(RIGA OLD TOWN)ตามหลักฐานทางประวติัศาสตร
สันนิษฐานวาเดิมทีเมอืงริกาถกูสรางใหเปนปราการดานแรกที่ยิง่ใหญเพื่อพรอม
ป�องกันขาศกึดวยการกอกําแพงอิฐสงู 10 เมตร หนา 3 เมตรและยาวถึง 2 
กิโลเมตร รอบกําแพงสรางหอสงัเกตการณไว 29 จุด จนราวป 1422 กม็ีการ
สรางป�อมสงู 4 ช้ันขึ้นเพิม่เติมพรอมกับการขดุคูลอมเมืองกวาง 90 เมตรเพื่อให
การเขาถึงของขาศกึทาํไดยากเย็นขึ้น และยังประทับปนใหญไวเปนระยะ ชมยาน
โดมสแควร (DOME SQUARE)ลานกวางที่เปนสัญลักษณสําคัญของเมือง เปน
ที่ต้ังของวิหารแหงริกา (RIGA DOME CATHEDRAL)ที่ยิง่ใหญแหงเมืองน้ี และ
ยังถอืเปนวหิารในยุคกลางที่ใหญที่สุดในประเทศแถบบอลติกอีกดวย วหิารแหง
ริกาสรางขึ้นเมือ่ป 1211 ตอมาในป 1226 วหิารแหงริกาไดถกูตอเติมใหยิง่ใหญ
ขึ้นกวาเดิมและอลังการขึ้นอีกในป 1595 มีหอคอยสูง 90 เมตร แตก็ยงัคง ทัง้ยงั
เปนวิหารที่เกาแกที่สดุในเมอืงริกาแหงน้ีความสวยงามอยูเชนเดิมไมเปลี่ยนแปลง 
ชมอนุสาวรียอิสรภาพ (FREEDOM MONUMENT)ซึ่งเปนเหมอืนสัญลักษณแหง
อิสรภาพของชาวลตัเวียที่หลดุพนจากชาตมิหาอํานาจทั้งหลาย 
อนุสาวรียTURAIDA CASTLEแหงน้ีสรางในป 1935 เปนรูปหญิงสาวนามวา 
MILDA กําลงัชูดาว 3 ดวงไวเหนือศีรษะจนสุดแขน มีความสงูประมาณ 42 เมตร 
ซึ่งดาวทั้งสามน้ันเปนสัญลักษณแทนการรวมตัวกันของภมูิภาคทั้งสามของลัตเวีย
ซึ่งกคื็อ KURZEME, VIDZEME และ LATGALE 
นําทาน ผานชมปราสาทริกา (RIGA CASTLE)ปราสาทสวยหลงัใหญริมแมน้ําดวั
กาวา ตัวปราสาทสรางขึ้นคร้ังแรกในป 1330 แตสรางขึ้นใหมในชวงศตวรรษที่ 
15-16 แมจะผานการบูรณะมาหลายตอหลายคร้ัง แตปราสาทริกาก็ยงัสวยและ
ยิ่งใหญไมเสื่อมคลาย ปจจุบันปราสาทริกาเปนที่พํานักของประธานาธิบดีของ
ลัตเวีย และเปนทีต้ั่งของพพิิธภัณฑ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก  RIGA ISLAND HOTELหรือเทียบเทา 



 

 

วันทีส่ี ่  ริกา- ลตัเวีย - เคานัส 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานขามพรมแดนสูประเทศลตัเวีย (LATVIA)สูเมืองฟลสรันดาเล 
(PILSRUNDALE) เขาชมพระราชวงัรูนดาเล (RUNDALE PALACE)สิ่งกอสราง
ที่สวยงามดวยสถาปตยกรรมบารอกและรอกโคโค ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตา
เลียน“FRANCESCO BARTOLOMEO RASTRELLI”ซึ่งเปนคนเดียวกับทีเ่คย
ออกแบบพระราชวังเฮอรมิเทจในนครเซนตปเตอรสเบิรกแหงรัสเซีย สําหรับ
พระราชวังรูนดาเลแหงน้ีถกูสรางขึ้นเพื่อเปนพระราชวงัฤดรูอนของดยคุแหงคอรท
แลนด (DUKES OF COURTLAND) เอิรนโจฮันไบรอน ในศตวรรษที่ 18 
ภายในพระราชวงัรูนดาเลจะเต็มไปดวยหองตางๆ กวา 200 หอง แตจะเปดใหเขา
ชมแคเพียงหองหลักๆ เทาน้ัน และที่ไมควรพลาดชมก็คอื หองเตนรํา ทีม่ีไว
สําหรับค่ําคืนแหงความร่ืนเริงของงานเลี้ยงบุคคลระดับสงู ถาเรามองไปรอบหอง
จะเห็นวาเนนการใชสขีาวโพลนไปทั้งหองเพื่อใหทุกค่ําคืนน้ันมีจดุสนใจอยูทีเ่หลา
ผูรวมงานทัง้หลายที่จะเขามาในงานดวยเคร่ืองแตงกายที่สวยงาม แตจะไปเนน
ความโดดเดนของหองตามเพดานและมมุหองดวยรูปสลักมากกวา 
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเคานัส (KAUNAS) เมืองใหญอันดับ 2 ของประเทศ
ลิทัวเนีย เมืองเคานัสน้ีถือเปนเมืองศูนยกลางในภูมภิาคน้ีมาต้ังแตชวงยคุศตวรรษ
ที่ 15 เปนเมืองทีม่คีวามสําคัญในดานการเปนเมืองสําคญัทางดานประวติัศาสตร 
เปนเมืองศูนยกลางทัง้ดานเศรษฐกิจการคา การศกึษา และวัฒนธรรมมาต้ังแตอดีต
จนถึงปจจุบัน นอกจากน้ีเมืองเคานัสยังเคยเปนเมืองหลวงช่ัวคราวของลทิัวเนีย 
และเคยไดช่ือวา “ลติเต้ิล ปารีส” ดวยความร่ํารวยทัง้ดานวัฒนธรรม แฟช่ัน การคา 
และการศึกษาทีค่ลานคลงึกับปารีสอยางมาก  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานชมยานเมอืงเกาเคานัส (KAUNAS OLD TOWN)ที่ไดช่ือวาเปนศูนยกลาง

ทางประวติัศาสตรของเมือง  มากมายดวยแลนด
มารกและสิ่งกอสรางที่ไดถกูอนุรักษเอาไวอยางดี
ต้ังแตชวงยคุกลาง ทานจะไดเห็นศิลปะจากหลาย
ยุคไมวาจะเปน โกธคิเรเนสซองส และบาโรค 
ศาลาวาการเมอืงเคานัส (KAUNAS TOWN 
HALL)อาคารโบราณสีขาวที่โดดเดนดวยหอคอยสูงถงึ 53 เมตร เปนอาคารที่สูง
ที่สุดในยานเมืองเกาแหงน้ี ศาลาวาการไดถกูเร่ิมสรางขึ้นคร้ังแรกเมืองป 1542 มี
การสรางเสริมเพิม่เติมและบูรณะใหมหลายตอหลายคร้ัง แตศาลาวาการแหงน้ีก็
เปนศูนยกลางเมืองมาต้ังแตชวงยคุกลาง ไมวาจะเปนสถานทีชุ่มนุม ซือ้ขาย



 

 

แลกเปล่ียน จัดงานร่ืนเริง จดังานแตงงาน หรือกระทัง่พิธีสําคัญทางการเมืองกม็กั
จัดขึ้นที่น่ี ชม (ภายนอก) มหาวหิารเคานัส (KAUNAS  CATHEDRAL)มหาวิหาร
สําคัญประจาํเมืองแหงน้ีไดถูกสรางขึ้นดวยอิฐในสไตลโกธิคต้ังแตชวงตนศตวรรษที่ 
15 เปนโบสถแหงนิกานโรมันคาทอลกิทีอุ่ทศิแด เซนตปเตอรและเซนตพอล และได
ถูกจดัใหเปนหน่ึงในสิ่งกอสรางที่เปนมรดกทางประวติัศาสตรที่สําคัญของลิทวัเนีย
อีกดวย  
นําทานชม (ภายนอก) ปราสาทเคานัส (KAUNAS CASTLE)ปราสาทโบราณที่
สันนิษฐานวาไดถูกสรางขึ้นต้ังแตชวงกลางศตวรรษที่ 14 สวยสงาดวย
สถาปตยกรรมสไตลโกธคิ ตัวปราสาทต้ังอยูใกลกับจดุบรรจบของสองแมน้ํา 
ออกแบบใหเปนทัง้ป�อมปราการป�องกันเมืองและปราสาทขนาดใหญ  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก  EUROPA ROYALE KAUNASหรือเทียบเทา 
วันทีห่า  เคานัส-ทราไก - วิลนีอุส 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมืองทราไก (TRAKAI) เปนเมืองหลวงเกาของลิธัวเนียมากอน 
ปจจุบันเมื่อไมไดดํารงสถานะเมืองหลวงแลว ทราไกเปนเพียงเมืองเล็กๆ ที่เงียบ
สงบ นาอยูนาแวะไปเที่ยวมาก และยงัไดช่ือวาเปนเมืองทีม่ากดวยเสนหแหง
ทะเลสาบนอยใหญกวา 100 แหง ทั้งยงัมีเกาะอีกกวา 20 แหง ทราไกเปนเมืองที่
มคีวามสําคัญทางประวติัศาสตรและไดรับความนิยมอยางมากในการทองเที่ยว  
นําทานเขาชมปราสาททราไก (TRAKAI ISLAND CASTLE) ปราสาทหินที่สราง

โดยดยุคผูครองทราไกในอดตีเมื่อราวศตวรรษที่ 14 เพื่อใช
เปนสถานทีพ่ักผอนในฤดูรอน และก็สรางอยูบนทําเลดีเยี่ยม
สําหรับการระวังภัย น่ันคือบนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบเกรฟ 
(LAKE GALVE) ปราสาทหลังน้ีเคยเปนทีอ่ยูของดยคุแหงท
ราไกมากอน แตตอมาไดเปลี่ยนสภาพเปนคุกสําหรับกักขงั
นักโทษจากการทีม่ีสภาพเปนเกาะกลางทะเลสาบน่ันเอง 

ปจจุบันมกีารสรางสะพานเช่ือมสําหรับการขามไปมาระหวางแผนดินใหญและเกาะ  
ความสวยงามที่ปะทะสายตานักทองเที่ยวเร่ิมต้ังแตในทะเลสาบเกรฟไปจนถงึตัว
ปราสาทที่สรางดวยสถาปตยกรรมแบบโกธกิ หากไมเลือกเดินขามสะพานก็
สามารถลองเรือใบไปจอดเทียบทาหนาปราสาทไดเลย และยังเปนแหลงทํา
กิจกรรมทางน้ําอีกดวย โดยรอบปราสาทซึง่เปนพื้นที่บนเกาะน้ันจะเปนสวนเขียวๆ 
มองดูสบายตา สวนภายในปราสาทนักทองเทีย่วสามารถเขาไปชมทองพระโรง 
หองเก็บสมบัติลํ้าคาและคกุใตดินได  จากน้ันนําทานออกเดินทางสูตัวเมืองวิลนี



 

 

อุส(VILNIUS)เมอืงที่ไดช่ือวาเปนเมอืงที่สวยงามที่สดุในประเทศสมคาความเปน
เมืองหลวงศูนยกลางของทกุสิ่งทุกอยาง ทัง้ยังเปนเมืองที่ไดรับการขึ้นทะเบียนให
เปนมรดกโลกจากยูเนสโกเมือ่ป 1994 และหากตองการเห็นภาพความสวยงาม
เหลาน้ีชัดเจนขึ้นตองเขาไปชมในยานเมืองเกา (OLD TOWN)ซึง่เปนยานเมือง
เกาที่ใหญที่สุดในเขตยุโรปกลาง ทั่วบริเวณน้ีมากมายไปดวยอนุสาวรีย มมีหา
วิหารประจําเมืองที่สรางในสไตลนีโอคลาสสิก มองเห็นหอระฆังเกาแกประจําเมือง 
มีชุมชนชาวยวิที่ใหญที่สดุแหงหน่ึงนอกเขตประเทศ ทานจะไดเพลดิเพลินไปกบั
การชมอาคารและโบสถวิหารตางๆ ทีม่ีอยูละลานตาทั้งที่กอสรางดวยศิลปะบารอก
และโกธิก ทัว่พื้นทีก่วา 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย 360 ตารางกิโลเมตรของวิลนีอุสจงึเปนเหมือนสวรรคสําหรับผูที่ช่ืนชอบและ

หลงใหลในเสนหเมืองเกาเชนน้ี   
นําทานถายรูป (ภายนอก) มหาวหิารแหงวิลนีอุส (VILNIUS CATHEDRAL) 
สิ่งกอสรางทีม่ีรูปทรงเรียบงายแตยิ่งใหญ มีบันทึกประวัตศิาสตรกลาววาในคร้ัง
แรกของการกอสรางมหาวหิารแหงวิลนีอุสเมือ่ป 1251 กลายเปนมรดกทาง
ประวัตศิาสตรที่มช่ืีอเสียงที่สุดอีกแหงหน่ึงของวิลนีอุส มหาวิหารแหงน้ีนอกจากจะ
เคยถกูใชเปนสถานที่ประกอบพธิีทางศาสนามาแลวในอดตี ปจจุบันจดัพื้นทีภ่ายใน
ใหเปนเหมอืนพพิิธภัณฑเก็บรักษาภาพวาดโบราณที่ไดช่ือวามคีวามเกาแกที่สุดใน
ลิธัวเนียเพราะถือกําเนิดขึ้นมาต้ังแตชวงปลายศตวรรษที่ 14 

  นําทานชมประตูเมือง (GATE OF DAWN)ทีม่องแวบแรกอาจคิดวาเปนตรอก
อาคารทัว่ไปเพราะถกูขนาบดวยอาคารทั้งสองขาง แตจริงๆ แลวน่ีคือความ
คลาสสิกของอดีตที่แฝงอยูในรูปทรงอาคารซึง่ดูเหมือนเปนประตูธรรมดาดงัที่เห็น
ประตูเมอืงแหงน้ีเปนสวนหน่ึงของกาํแพงเมืองโบราณ ถกูสรางขึ้นในชวงป 1503-
1522 เพื่อเปนปราการสําคัญในการป�องกันเมืองจากการโจมตีของขาศึกศัตรู ชาว
วิลนีอุสจะรูจกัประตูเมืองแหงน้ีในช่ือ MEDININKAIเพราะหากเดินลอดใตซุม
ประตูผานเขาสูดานในเราก็จะไดพบกับหมูบาน MEDININKAI น่ันเอง ซึง่จากเดิม
ที่มีประตูเมอืงถงึ 10 แหง หลังจากมคํีาสัง่จากทางการใหทําลายประตอีูก 9 แหง
ทิ้งไปก็เหลือเพียงประตูแหงน้ีเพียงหน่ึงเดียวทีย่ังเหลืออยู หากเดินลอดประตูเขา
ไปภายในจะมีโถงเล็กๆ ที่ช้ันบนกรุดวยกระจกสี มีโบสถพระแมมารีผูเปนที่ยดึ
เหน่ียวจติใจของชาวเมือง ซึง่มกัจะมผีูคนผานเขามาอธิษฐานขอพรกันอยูตลอด  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก BEST WESTERN หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันทีห่ก  วิลนีอสุ-ทาเรือเฟอรรี่ - เฮลชงิกิ 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 อิสระอาหารเที่ยง 
นําทานเดินทางสู ทาเรือเฟอรร่ี เพื่อเดินทางสู เมืองเฮลซิงกิ (HELSINKI) ประเทศ
ฟนแลนด (FINLAND) เมืองหลวงปจจุบันของฟนแลนด ...เมืองทีม่ีประวติัศาสตร
เกาแกมีวัฒนธรรมโบราณสงผานมาในรูปแบบของสถาปตยกรรมสวยๆ ระหวาง
การเดินทางทานจะไดสัมผัสกับความสวยงามของสองฝم�งทุงหญาอันกวางใหญ
ไพศาล จนกระทั่งเดินทางถงึทาเรือเฟอรี่ เพ่ือน่ังเรือกลับสู เฮลซงิกิประเทศ
ฟนแลนด 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก  CUMULUS RESORT AIRPORT CONGRESSหรือเทียบเทา 
วันที่เจ็ด  เฮลชิงกิ - ชมเมือง - ประเทศไทย 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชมเมืองเฮลซงิกิ เซเนทสแควร (SENATE SQUARE)จตุัรัสกลางเมืองที่
ยิ่งใหญที่สุดของเฮลซิงกิอยูที่น่ีลานกวางศูนยกลางทกุ
กิจกรรมของเมืองและเปนพื้นที่ประวัตศิาสตรอัน
ยาวนานของเฮลซงิกิและถือเปนสัญลักษณสําคัญของ
เมืองที่นักทองเที่ยวตางชาติจะตองเดินทางเขามาชม
และถายภาพเปนทีร่ะลกึเสมอ ซึ่งสวนใหญจดุน้ีมกัเปน
จุดแรกในการเร่ิมตนเที่ยวชมเฮลซงิกิ ใจกลางเซเนทส
แควรสงางามโดดเดนดวย อนุสาวรียพระเจาอเล็กซาน
เดอรที ่2 หน่ึงในกษตัริยแหงราชวงศโรมานอฟผูทรง
ไดรับการถวายฉายาวา “ซารผูใหอิสรภาพ” จากการ
ประกาศเลิกทาสใหเอกราชแกชนชาวรัสเซีย แตกลบัถกูลอบปลงพระชนมในป 
1881 จึงมกีารสรางอนุสาวรียแหงน้ีขึ้นในป 1894 เพื่อแทนการรําลกึถึงความ
ยิ่งใหญของพระเจาอเลก็ซานเดอรที ่2 ทีท่รงสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นกับ
รัสเซียซึ่งมีสวนเช่ือมโยงถงึการพัฒนาฟนแลนดดวย นําทานถายรูปดานหนา มหา
วิหารเฮลซิงกิ (HELSINKI CATHEDRAL) อาคารหลงัสีขาวที่เห็นไดชัดเจนเมื่อ
ยืนอยูบนเซเนทสแควร แตเดมิเรียกมหาวิหารแหงน้ีวา “โบสถนิโคลัส” ถอืเปน
แลนดมารกสําคัญอีกแหงของเมอืง ตัวอาคารหลังใหญสีขาวบริสุทธิ์ ตัดกับสีเขียว
มรกตของหลงัคาโดมเปนสถาปตยกรรมช้ินงามอีกแหงของเฮลซิงกิที่ไมควรพลาด
ชมเด็ดขาด มหาวหิารเฮลซิงกิเปนศาสนสถานแหงคริสตจกัรนิกายลูเธอรันที่
ออกแบบสรางดวยสไตลนีโอคลาสสิก และสรางเสร็จสมบูรณในป 1852ภายหลงัมี



 

 

การบูรณะและสรางตอเติมทัง้สวนของโดมและใตอาคารมหาวิหาร ปจจุบัน
กลายเปนหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมาก  

เที่ยง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*. 
บาย  ...นําทานถายรูปดานหนา มหาวิหารอุสเปนสกี ้(USPENSKI CHURCH) โบสถ

คริสตนิกายออรโธดอกซที่ใหญทีส่ดุในยุโรปตะวันตกซึ่งสรางขึ้นต้ังแตป 1868 
และสรางเสร็จในอีก 6 ปหลังจากน้ันถอืเปนศาสนสถานที่สรางขึ้นเพือ่แทน
ความสัมพันธทีม่ตีอรัสเซียซึ่งเคยเขามาปกครองฟนแลนดนานเกินกวา 100 ป ทัง้
ภายนอกและภายในมหาวหิารแหงน้ีจึงสวยงามดวยสถาปตยกรรมแบบรัสเซีย
เกือบทัง้หมด เพราะสรางดวยสไตลมหาวหิารเกาที่เคยมีในกรุงมอสโกเมือ่ราว
ศตวรรษที่ 16โดดเดนดวยเอกลกัษณสําคัญทีท่ําใหใครๆ ตางก็จาํไดดวยโดมทอง
บนยอดหลังคาเขียวมรกตคลุมอาคารอิฐสีน้ําตาลแดงเอาไว แตก็สรางเสร็จ
หลังจากที่สถาปนิกผูออกแบบเสียชีวติไปแลว มหาวหิารอุสเปนสกีถู้กสรางอยูบน
หนาผาสูงแถบชานเมืองที่เปนเหมือนจดุชมวิวเมืองไดทั่วและกวางไกล  

 ใหทานไดชอปปم�งสินคาแบรนเนมตางๆกนัอยางเต็มที ่
ไดเวลานัดหมาย....นําทานเดินทางสูสนามบินเดินทางกลับสูประเทศไทย 

22.40 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เที่ยวบิน
ที่ QR308/QR838 

วันทีแ่ปด  ประเทศไทย 
 *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองทีโ่ดฮารการตาร  *.*.*. 
18.55 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวัสด์ิภาพพรอมความ

ประทบัใจ 
@@@***@@@*** 
 
 
อัตราคาใชจาย 

วันที่เดินทาง ผูใหญ เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 1 ผูใหญทาน 
ไมมีเตียงเสริม 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

20-27 ม.ค. / 14-21 กพ. 
3-10 มี.ค.  
30 มี.ค. – 6 เม.ย. 
24 เม.ย. – 1 พ.ค. 
8-15 พ.ค.  
25 พ.ค. – 1 มิ.ย. 

49,999.- 9,500.- 



 

 

 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ 
จะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมคีาใชจายเกิดขึน้สําหรับการเปล่ียนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหัวหนาทวัรนําเที่ยวตามรายการ 
5. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเทา  
6. คาวีซาเช็งเกน(เน่ืองจากยื่นผานตัวแทนการยืน่จึงตองเสียคาบริการใหกับตัวแทนการยื่น)

(หากสถานทูตไดกําหนดการ 
ยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกาํหนดได กรณีถามคีาใชจายเกิดขึ้นทานละ 
500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผดิชอบเทาน้ัน) 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพกัแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพกัตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ัน
กัน และบางโรงแรมหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมหีองพกัแบบ 3 
ทาน ซึง่ถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมคีวามจําเปนตองแยกหองพกัเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจดัหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็เงินเพิม่เติมในกรณีทีอ่าจ
มีการแยกหองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภมูิตํา่  
** กรณีที่มงีานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพือ่ใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองทีม่ี
ขนาดกะทดัรัต และไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกบัการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่)  
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,650,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  



 

 

คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื่อนยาย
เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐ
กลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิม่เติมกับทางบริษทัได 
**  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจดัทาํหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสอืเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกิน 
จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป�วยจากโรคประจาํตวั, คากระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง 
เปนตน  
3. คาภาษีหกั ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่องการใบกํากับภาษ ี
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซกัรีด, มินิบารและทวีีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร

และเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
คาบริการพิเศษตางๆ  
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง  
7. คาทปิทานละ 70.- ยูโร 
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอยีดทุกขอ เพราะรายการทัวรทีท่านไดรบัถือ
เปนสญัญาการเดินทางระหวางบรษัิทและลกูคา** 
 
เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมดัจํา ทานละ 30,000 บาทภายใน 3 วันนับ
จากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะขอรับลกูคารายตอไป  

 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 15วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัตวิีซา

หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง 
 

เงื่อนไขการสาํรองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทติย, ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขา
พัก เชน กรณีที่เมืองน้ันมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน 
และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทกุกรณี 

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

คาบริการทวัรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย
,เสียชีวติ จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพื่อจะ
ไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทัง้น้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการ
บินและบริษัทตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมดัจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) / 
คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพิม่เติมจากทางบริษัทฯอีก
คร้ังนึง) 
-  กรณีผูเดินทางที่เกิดอบัุติเหต,ุเจ็บป�วย,เสียชีวติ จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการ

บินใหระบุขอความตามเงือ่นไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะไดยืนยันกบัสายการบินและตัวแทน
บริษัททีต่างประเทศ (ทัง้น้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทัง้น้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคนืไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว หรือคาต๋ัว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบรกิารย่ืนวีซากรณีที่
ทานยื่นวีซาแลว 
 

หมายเหต ุ 
- บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผดิชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุวิสัย
ที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา



 

 

เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทัง้ในกรณีทีท่านจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีทีค่ณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมือ่ทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลวในกรณีที่ลกูคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ….กรุณาตดิตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯ กอนทกุคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษทัฯจะไมขอรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทัง้สิ้น…โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทัง้น้ีขึ้นอยูกบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลงัจากทีม่กีารจองทัวรและไดชําระคามดัจาํทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉกุเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) 
ไมใชผูที่มปีญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกบัทาง
เจาหนาที่เช็คอนิสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอนิเทาน้ัน 
  กรณีทรัพยสินสวนตัวของลกูคาสูญหายหรือลมืไวระหวางการเดินทาง ทางบรษิัทฯ จะไม

รับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 
  กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที ่

ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึง่ในกรณีน้ี
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงนิใหทัง้หมดหกัคาธรรมเนียมวีซา หรือจดัหาคณะทวัรอ่ืนใหถาตองการ 
  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  



 

 

  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
  เน่ืองจากรายการทวัรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถกูปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทกุกรณี  
  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถาน

ฑูต เพือ่ใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑตู เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวซีาในแตละประเทศ จะถกูบันทกึไวเปนสถติิใน
นามของบริษทัฯ เมือ่ทานไดชําระเงินมัดจาํหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ 
บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถกูปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํา
รองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทกุคร้ัง  
  หากสถานทูตมกีารสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน 
  ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณา

อนุมติัวีซา จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซ่ึงอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ 
ที่น้ี 
  เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีที่ลกูคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกคร้ัง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผดิชอบคาใชจายใดๆทัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ทัง้น้ีขึ้นอยูกบัสภาวะอากาศ และเหตดุวิสัยตาง ๆ ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเปนสําคัญ  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทวัรแกลกูคาที่เคยเดินทางแลวมคีวามประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 



 

 

ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงราํคาญรบกวน
ผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวาน
ในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทวัรแกทานทีม่คีรรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่

ความปลอดภัย / เวนม ี
ใบรับรองแพทย) 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทวัรแกทานทีม่ีเดก็ทารกอายต่ํุากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทวัรเพือ่หาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานทีต่องใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน

ซื้อทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 
  ทานที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเกต็ หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน

เพื่อขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทวัรน้ันยกเลิก บริษทั
ฯ ไมสามารถรับผดิชอบคาใชจายน้ันได 
  ใน 1 วัน คนขบัรถจะทํางานและพกัผอนระหวางขบัรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 

08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสียเวลาระหวางวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เมื่อทาน
จองทวัรและชําระมดัจําแลวหมายถงึทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลว
ขางตน 
  หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มโีรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมีความจาํเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 
 
ขอความซึง่ถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจดันําสมัมนา และการเดินทางทีม่คีวามชํานาญ โดย
จัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่องเที่ยวพรอมทัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสดุในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผดิชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตรุวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 



 

 

สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยดุงาน, 
ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถกูปฏิเสธออก
วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกบัสถานเอกอักคราชฑตู รวมถึงผูมอํีานาจทาํการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตผุล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทตู) ซึง่อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถงึในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทัง้ใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มคีวามคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ ที่
รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถกูปฎิเสธโดยเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิ
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคมุโรคติดตอเฉพาะพื้นทีม่กีาร
ปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมสีิ่งผดิกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดตามความจาํเปน หรือเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธดัิงกลาว บริษัท จะยดึถอื
และคํานึงถงึผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึง่รวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคณุทุกทานทีไ่ดมอบความไววางใจ ใหทางบริษทั เปนผูนําพาการเดินทาง
ในครัง้น้ี” 

เอกสารประกอบการขอวีซาเยอรมนี  
*** ย่ืนวีซาเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี  ในทุกกรณี*** 
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนโดยประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรณุาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน
ตัวจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด ในวันย่ืนวซีาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และ
ระหวางรอผลการอนุมัตวิีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
 
1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 
หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
หนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา 90 เปอรเซ็นต
ของพื้นที่รูปถาย  
จํานวน 2 ใบ หามตกแตงรูป ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน หามสวมแวนตา หรือเคร่ืองประดับ ,  
ตองไมเปนรูปสต๊ิกเกอร **แนะนําใหลกูคาไปถายในสถานทตู 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ 
หากจาํเปน** 
3. หลักฐานการทํางาน  



 

 

- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 
สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กาํลังศึกษา
อยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทตูไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปนชวงปดเทอม
และตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบาํนาญมาดวย 
4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวน
ลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 
วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
ยอดเงินสุดทายที่ลกูคาอัพเดท 15 วันกอนยื่น ตองมียอดเงินที่ครอบคลมุคาทวัรดวยนะคะ  
*** ไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจํา *** 
• หากมีการตอเลมจากสมดุเลมเกา กรุณาถายสําเนามาทัง้ 2 เลม 
• หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามกีารแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสุด (เดือนตอเน่ือง
ดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับยอดเงิน 15 วันกอน
วันนัดสัมภาษณ 
4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอ่ืนในคณะ ตองทําเปนหนังสอืรับรองคาใชจาย (BANK 
GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุช่ือเจาของบัญชี และบุคคลที่เจาของบัญชี
ออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดช่ือ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต 
5. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 
- ทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายต่ํุากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามกีารเปล่ียน) 
6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมหีนังสอืยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสือยนิยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนา



 

 

บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมหีนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน
สังกดั พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบิ่ดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ป บิดาและมารดาเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา พรอมกบั
เดินทางมาสมัภาษณกบับุตรที่สถานทตูดวย 
7. กรณีลกูคาเคยมวีีซาเชงเกน ขอความกรุณารบกวนถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนแนบมาดวย 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เติมไดทกุเวลา หากทางสถานทตูแจงขอ
เพิ่มเติม 
 
ในการจองทัวร ตองจองพรอมหนาพาสปอรต + มัดจํา 
ทางบริษทัจะถือวาการจองทัวรโดยสมบูรณ 
รายละเอียด ประวัติสวนตัวของแตละทานที่ตองกรอกใหครบทั้งหมดทุกชองตามความเปนจริง 
(สําคัญมากมีผลตอการพิจารณาวีซา) 
 
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / เลขที่บัตรประชาชน 
.................................................................................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพทมือถือ(จําเปนมาก ในกรณีที่ทางสถานทูตตองการติดตอในกรณีเรงดวน) 
.................................................................................................................................................................................................... 
พาสปอรตเลมเกา เลขที่ / วันที่ออก / วันที่หมดอายุ 
.................................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน / อาศัยมานานกี่ป /  เบอรบาน / เบอรมือถือ /สถานที่เกิด(จังหวัดที่เกิด) 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูตามทะเบียนบาน /  เบอรบาน  
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
อาชีพปจจุบัน / ช่ือและที่อยูบริษทั / ตําแหนง / เบอรโทรศัพทที่ทํางาน / วันเริ่มงาน /  
.........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
*กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป ช่ือ บิดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / สัญชาติ  / 
สถานที่เกิด 



 

 

.................................................................................................................................................................................................... 
*กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป ช่ือ มารดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / สญัชาติ  
/ สถานที่เกิด 
.................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 


