
 

 

รหสัทวัร  VCT2000598   
ทัวรลทิัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟนแลนด 8 วัน 5 คืน (TK) 
วิลนีอุสปราสาททราไก เคานัส พระราชวังรูนดาเลริกา 
ชิกุลดา ปราสาททูไรดาปารนทูาลลินน เฮลซงิกิ 
สะสมไมลของการบนิไทย STAR ALLIANCE 

 
 
 
 
 



 

 

วันทีห่นึง่  สนามบนิสุวรรณภูมิ - วลินีอสุ (ลิทวัเนีย) 
17.00 น. พรอมกันที่สนามบินสวุรรณภมูิ ชั้น 4 ประตู 9เคาเตอรสายการบินตุรกีแอรไลน 

(TK) โดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 
22.35 น. ออกเดินทางสู เมืองวิลนีอุส(VILNIUS) ประเทศลิทวัเนียโดยสายการบินตุรกีแอร

ไลนเที่ยวบินที ่TK065/1407 
วันทีส่อง  วิลนีอสุ- ชมเมือง 

*.*.*. แวะเปล่ียนเครื่องที่สนามบินอิสตันบูล ประเทศตรุกี0545-0940*.*.*. 
11.25น. เดินทางถึงสนามบินวิลนอีุส(VILNIUS) ประเทศลิทวัเนียหลังผานพิธตีรวจคนเขา

เมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว....จากนั้นนําทานออกเดินทางสูตวัเมืองวิลนีอุส
(VILNIUS)เมืองที่ไดชือ่วาเปนเมอืงที่สวยงามที่สดุในประเทศสมคาความเปนเมือง
หลวงศูนยกลางของทุกสิง่ทกุอยาง ทั้งยงัเปนเมืองที่ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปน
มรดกโลกจากยูเนสโกเมือ่ป 1994 และหากตองการเหน็ภาพความสวยงามเหลานี้
ชัดเจนขึ้นตองเขาไปชมในยานเมืองเกา (OLD TOWN)ซึง่เปนยานเมืองเกาที่ใหญ
ที่สุดในเขตยุโรปกลาง ทั่วบริเวณน้ีมากมายไปดวยอนุสาวรีย มมีหาวิหารประจํา
เมืองที่สรางในสไตลนีโอคลาสสิก มองเห็นหอระฆงัเกาแกประจาํเมอืง มชีุมชน
ชาวยวิที่ใหญที่สุดแหงหนึง่นอกเขตประเทศ ทานจะไดเพลิดเพลินไปกบัการชม
อาคารและโบสถวหิารตางๆ ทีม่ีอยูละลานตาทั้งทีก่อสรางดวยศลิปะบารอกและ
โกธกิ ทัว่พื้นที่กวา 360 ตารางกิโลเมตรของวิลนีอุสจึงเปนเหมอืนสวรรคสําหรบัผู
ที่ชื่นชอบและหลงใหลในเสนหเมืองเกาเชนนี้   
นําทานถายรูป (ภายนอก) มหาวหิารแหงวิลนอีุส (VILNIUS CATHEDRAL) 
สิ่งกอสรางทีม่ีรูปทรงเรียบงายแตยิ่งใหญ มีบนัทึกประวัตศิาสตรกลาววาในครัง้
แรกของการกอสรางมหาวหิารแหงวิลนีอุสเมือ่ป 1251 กลายเปนมรดกทาง
ประวัตศิาสตรที่มชีือ่เสียงที่สุดอกีแหงหนึ่งของวิลนีอุส  

  นําทานชมประตูเมือง (GATE OF DAWN)ทีม่องแวบแรกอาจคิดวาเปนตรอก
อาคารทัว่ไปเพราะถกูขนาบดวยอาคารทั้งสองขาง แตจรงิๆ แลวนีค่ือความ
คลาสสิกของอดตีที่แฝงอยูในรูปทรงอาคารซึง่ดูเหมือนเปนประตูธรรมดาดงัที่เห็น
ประตูเมอืงแหงนี้เปนสวนหนึ่งของกาํแพงเมืองโบราณ ถกูสรางขึ้นในชวงป 1503-
1522 เพื่อเปนปราการสําคัญในการป�องกันเมืองจากการโจมตีของขาศึกศตัรู ชาว
วิลนีอุสจะรูจกัประตูเมืองแหงนี้ในชื่อ MEDININKAIเพราะหากเดินลอดใตซุม
ประตูผานเขาสูดานในเราก็จะไดพบกับหมูบาน MEDININKAI นั่นเอง ซึง่จากเดิม
ที่มีประตูเมอืงถงึ 10 แหง หลังจากมคีําสัง่จากทางการใหทําลายประตอูีก 9 แหง
ทิ้งไปก็เหลือเพียงประตูแหงนี้เพียงหนึง่เดียวทีย่ังเหลืออยู หากเดินลอดประตูเขา



 

 

ไปภายในจะมีโถงเล็กๆ ที่ชั้นบนกรุดวยกระจกสี มีโบสถพระแมมารผีูเปนที่ยดึ
เหนี่ยวจติใจของชาวเมือง ซึง่มกัจะมผีูคนผานเขามาอธิษฐานขอพรกันอยูตลอด  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก BEST WESTERN VILNIUSหรือเทียบเทา 
วันทีส่าม  วิลนีอสุ-ทราไก-ปราสาททราไก - เคานสั 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองทราไก (TRAKAI) เปน

เมืองหลวงเกาของลิธวัเนียมากอน ปจจุบันเมือ่
ไมไดดาํรงสถานะเมอืงหลวงแลว ทราไกเปน
เพียงเมอืงเลก็ๆ ที่เงียบสงบ นาอยูนาแวะไป
เที่ยวมาก และยงัไดชื่อวาเปนเมืองทีม่ากดวย
เสนหแหงทะเลสาบนอยใหญกวา 100 แหง ทัง้
ยังมีเกาะอกีกวา 20 แหง ทราไกเปนเมืองทีม่คีวามสําคญัทางประวัตศิาสตรและ
ไดรับความนิยมอยางมากในการทองเที่ยว  
นําทานเขาชมปราสาททราไก (TRAKAI ISLAND CASTLE) ปราสาทหินที่สราง

โดยดยุคผูครองทราไกในอดตีเมื่อราวศตวรรษที่ 14 เพื่อใช
เปนสถานทีพ่ักผอนในฤดูรอน และก็สรางอยูบนทําเลดีเยี่ยม
สําหรับการระวังภัย น่ันคือบนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบเกรฟ 
(LAKE GALVE) ปราสาทหลังนี้เคยเปนทีอ่ยูของดยคุแหงท
ราไกมากอน แตตอมาไดเปลี่ยนสภาพเปนคกุสําหรับกักขงั
นักโทษจากการทีม่ีสภาพเปนเกาะกลางทะเลสาบนั่นเอง 

ปจจุบันมกีารสรางสะพานเชื่อมสําหรับการขามไปมาระหวางแผนดินใหญและเกาะ  
ความสวยงามที่ปะทะสายตานกัทองเที่ยวเริม่ตั้งแตในทะเลสาบเกรฟไปจนถงึตวั
ปราสาทที่สรางดวยสถาปตยกรรมแบบโกธกิ จากนั้นนาํทานเดินทางสูเมืองเคานัส 
(KAUNAS) เมอืงใหญอันดับ 2 ของประเทศลิทัวเนีย เมืองเคานัสนี้ถือเปนเมือง
ศูนยกลางในภมูิภาคนีม้าตัง้แตชวงยคุศตวรรษที่ 15 เปนเมืองทีม่คีวามสําคัญใน
ดานการเปนเมอืงสําคัญทางดานประวัตศิาสตร เปนเมอืงศูนยกลางทั้งดาน
เศรษฐกิจการคา การศกึษา และวัฒนธรรมมาตั้งแตอดตีจนถงึปจจุบนั นอกจากนี้
เมืองเคานัสยังเคยเปนเมอืงหลวงชัว่คราวของลิทัวเนีย และเคยไดชื่อวา “ลิตเติ้ล 
ปารีส” ดวยความรํา่รวยทั้งดานวฒันธรรม แฟชั่น การคา และการศกึษาทีค่ลา
นคลึงกับปารีสอยางมาก  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 



 

 

บาย นําทานชมยานเมอืงเกาเคานัส (KAUNAS OLD TOWN)ที่ไดชือ่วาเปนศูนยกลาง
ทางประวตัิศาสตรของเมือง มากมายดวยแลนด
มารกและสิ่งกอสรางที่ไดถกูอนุรกัษเอาไวอยางดี
ตั้งแตชวงยคุกลาง ทานจะไดเห็นศิลปะจากหลาย
ยุคไมวาจะเปน โกธคิเรเนสซองส และบาโรค 
ศาลาวาการเมอืงเคานัส (KAUNAS TOWN 
HALL)อาคารโบราณสขีาวที่โดดเดนดวยหอคอยสูงถงึ 53 เมตร เปนอาคารที่สูง
ที่สุดในยานเมืองเกาแหงนี้ ศาลาวาการไดถกูเริ่มสรางขึ้นครั้งแรกเมืองป 1542 มี
การสรางเสรมิเพิม่เติมและบูรณะใหมหลายตอหลายครัง้ แตศาลาวาการแหงนีก้็
เปนศูนยกลางเมืองมาตัง้แตชวงยคุกลาง ไมวาจะเปนสถานทีชุ่มนมุ ซือ้ขาย
แลกเปล่ียน จัดงานรื่นเรงิ จดังานแตงงาน หรอืกระทัง่พิธีสําคัญทางการเมืองกม็กั
จัดขึ้นที่นี่ ชม (ภายนอก) มหาวหิารเคานัส (KAUNAS CATHEDRAL)มหาวหิาร
สําคัญประจาํเมืองแหงนี้ไดถูกสรางขึ้นดวยอิฐในสไตลโกธิคตัง้แตชวงตนศตวรรษที่ 
15 เปนโบสถแหงนกิานโรมันคาทอลกิทีอุ่ทศิแด เซนตปเตอรและเซนตพอลและได
ถูกจดัใหเปนหนึง่ในสิ่งกอสรางที่เปนมรดกทางประวตัศิาสตรที่สําคัญของลิทวัเนีย
อีกดวย 
นําทานชม (ภายนอก) ปราสาทเคานัส (KAUNAS CASTLE)ปราสาทโบราณที่
สันนิษฐานวาไดถูกสรางขึ้นตั้งแตชวงกลางศตวรรษที่ 14 สวยสงาดวย
สถาปตยกรรมสไตลโกธคิ ตวัปราสาทตัง้อยูใกลกับจดุบรรจบของสองแมนํ้า 
ออกแบบใหเปนทัง้ป�อมปราการป�องกันเมืองและปราสาทขนาดใหญ  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก  EUROPA ROYALE KAUNASหรือเทียบเทา 
วันทีส่ี ่  เคานัส - ลัตเวีย - พระราชวังนูดาเล - ริกา 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานขามพรมแดนสูประเทศลตัเวีย (LATVIA)สูเมืองฟลสรัน
ดาเล (PILSRUNDALE) ถายรูปกับตวัอาคาร พระราชวังรูนดา
เล (RUNDALE PALACE)สิง่กอสรางที่สวยงามดวย
สถาปตยกรรมบารอกและรอกโคโค ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอิ
ตาเลียน“FRANCESCO BARTOLOMEO RASTRELLI”ซึ่ง
เปนคนเดียวกับที่เคยออกแบบพระราชวังเฮอรมิเทจในนครเซนต

ปเตอรสเบริกแหงรัสเซีย สําหรบัพระราชวงัรูนดาเลแหงนีถ้กูสรางขึ้นเพือ่เปน
พระราชวังฤดูรอนของดยคุแหงคอรทแลนด (DUKES OF COURTLAND) เอริน
โจฮันไบรอน ในศตวรรษที่ 18 



 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย  นําทานสูเมืองรกิา (RIGA)เมอืงที่สวยงามที่สดุอกีแหงหนึง่ในแถบทะเลบอลติ

กเมอืงเตม็ไปดวยสถาปตยกรรมเกาแกบนอาคารสถานที่ทัง้หลาย 
ศูนยรวมของอาคารสถาปตยกรรมอารทนูโวทีม่ากมายที่สุดใน
ยุโรปซ่ึงสรางขึ้นตั้งแตเมื่อกวา 800 ปที่แลวในขณะเดียวกันชวง
ศตวรรษที่ 14-15pยังมีชือ่เสียงในดานการเปนเมืองทาทางทะเล
ที่มกีารตดิตอทาํการคากับตางชาต ิชวงนั้นจะมีพอคาจากหลาย
ประเทศใกลเคียงเขามาคาขายแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกัน

คอนขางมาก กลายเปนเสนหดีๆ สําหรับริกาที่มากมายดวยประวตัศิาสตร เมือง
เกา รานคา รานอาหาร โรงแรมและแหลงชอปปم�งสินคาเการาคาถูกมากมาย  
นําทานสู ยานเมอืงเการกิา(RIGA OLD TOWN)ตามหลักฐานทางประวตัศิาสตร
สันนิษฐานวาเดิมทีเมอืงริกาถกูสรางใหเปนปราการดานแรกที่ยิง่ใหญเพื่อพรอม
ป�องกันขาศกึดวยการกอกําแพงอิฐสงู 10 เมตร หนา 3 เมตรและยาวถึง 2 
กิโลเมตร รอบกําแพงสรางหอสงัเกตการณไว 29 จุด จนราวป 1422 กม็ีการ
สรางป�อมสงู 4 ชั้นขึ้นเพิม่เติมพรอมกับการขดุคูลอมเมืองกวาง 90 เมตรเพื่อให
การเขาถึงของขาศกึทาํไดยากเย็นขึ้น และยังประทับปนใหญไวเปนระยะ ชมยาน
โดมสแควร (DOME SQUARE)ลานกวางที่เปนสัญลักษณสําคัญของเมือง เปน
ที่ตัง้ของวิหารแหงรกิา (RIGA DOME CATHEDRAL)ที่ยิง่ใหญแหงเมืองนี้ และ
ยังถอืเปนวหิารในยุคกลางที่ใหญที่สุดในประเทศ
แถบบอลตกิอกีดวย วหิารแหงรกิาสรางขึ้นเมือ่ป 
1211 ตอมาในป 1226 วิหารแหงรกิาไดถูกตอ
เติมใหยิ่งใหญขึ้นกวาเดิมและอลงัการขึ้นอกีในป 
1595มหีอคอยสูง 90 เมตร แตก็ยังคง ทัง้ยังเปน
วิหารที่เกาแกที่สดุในเมอืงริกาแหงนีค้วาม
สวยงามอยูเชนเดมิไมเปล่ียนแปลง ถายรปูอนสุาวรียอิสรภาพ (FREEDOM 
MONUMENT)ซึง่เปนเหมือนสัญลักษณแหงอิสรภาพของชาวลตัเวียที่หลดุพนจาก
ชาตมิหาอาํนาจทัง้หลาย อนุสาวรียTURAIDA CASTLEแหงนี้สรางในป 1935 
เปนรูปหญงิสาวนามวา MILDAกาํลังชดูาว 3 ดวงไวเหนือศีรษะจนสุดแขน มี
ความสูงประมาณ 42 เมตร ซึง่ดาวทัง้สามนั้นเปนสัญลักษณแทนการรวมตวักัน
ของภมูิภาคทัง้สามของลตัเวียซ่ึงก็คอื KURZEME, VIDZEME และ LATGALE 
นําทาน ผานชมปราสาทรกิา (RIGA CASTLE)ปราสาทสวยหลงัใหญรมิแมนํา้ดวั
กาวา ตวัปราสาทสรางขึ้นครั้งแรกในป 1330 แตสรางขึ้นใหมในชวงศตวรรษที่ 
15-16 แมจะผานการบูรณะมาหลายตอหลายครัง้ แตปราสาทริกาก็ยงัสวยและ



 

 

ยิ่งใหญไมเสื่อมคลาย ปจจุบันปราสาทรกิาเปนที่พํานกัของประธานาธิบดีของ
ลัตเวีย และเปนทีต่ัง้ของพิพิธภัณฑ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก  RIGA ISLAND HOTELหรือเทียบเทา 
วันทีห่า  ริกา - ชิกลุดา - ปราสาททูไรดา - พารน - ทาลลินน 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองชิกุลดา (SIGULDA)เมอืงเล็กๆ เงียบสงบที่อยูหางออกไป

จากเมืองรกิาไมไกล ...นําทาน 
ถายรปูดานหนากบัปราสาททูไรดา (TURAIDA 
CASTLE)ปราสาทหลงัใหญนี้ไดถูกสรางขึ้นในป 1214 
เพื่อเปนป�อมปราการของเมือง ตวัปราสาทสรางขึน้ดวย
อิฐสีแดงตามสไตลบอลตกิโบราณ  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บาย นําทานสู ประเทศเอสโตเนีย (ESTONIA)เมืองตากอากาศชื่อดงัในแถบทะเลบอล
ติก เมอืงที่วานี้กค็ือ ปารน ู(PARNU) เมืองแหงการพักผอน เมืองแหงการทํา
กิจกรรมวันหยุดรมิชายหาด ทามกลางการเทีย่วชมแนวอาคารบานเรอืนโบราณ
สไตลอารทนูโวและยงัมีมมุใหชอปปم�งในยานตวัเมอืงดวย สวนโรงแรมและรานคา
รานอาหารกม็ีไวรอตอนรบันักทองเที่ยวมากมายอยูแลว ปารนูเกิดเปนเมืองขึน้มาก็
ราวป 1251 ในอดีตปารนูเปนเมืองทาที่สําคัญของเอสโตเนีย จนปจจุบันก็มี
ความสําคญัในแงการเปนเมืองรีสอรทที่สามารถสรางรายไดจากนักทองเที่ยวใหกบั
ประเทศไดอยางมากมาย ซึง่จะมีนกัทองเที่ยวหนาตาขึ้นก็ในชวงฤดูรอนราวเดือน
มิถนุายนถึงสงิหาคมของทุกป 

 นําทานเดินทางสูเมืองทาลลินน (TALLINN)ซึ่งไดรับการยอมรบัวาเปนเมอืงที่
สวยงามและเกาแกที่สดุในยุโรปเหนือ มีประวตัคิวามเปนมายาวนาน มกีําแพง
เมืองเกาและป�อมปราการเมืองทีผ่านรอนผานหนาวทามกลางประวตัศิาสตรชาตทิี่
มีรากฐานการคงอยูของมนุษยมานานกวา 3000ป ขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดย

ยูเนสโกในป 1997 และเปนเมอืงแหงเทพนิยาย ..... 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก HOTEL EUROPAหรือเทียบเทา 
วันทีห่ก  ทาลลินน - ชมเมือง - เฮลชงิกิ 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานชมเมืองทาลลินน (TALLINN)ยานเมืองเกา (OLD 
TOWN) ทีน่ี่เปนแหลงชมสถาปตยกรรมโบราณของเกาของแก



 

 

ในทาลลินน เราจะไดพบกับอนุสาวรียและสิง่กอสรางที่มมีาตัง้แตในศตวรรษที่ 14 
มีโบสถเกา บานเรือนเกาแตสวยงาม มตีรอกเล็กๆ  
.....ชมยานทมูเปย (TOOMPEA)จากการที่อดตีเคยเปนยานอยูอาศัยของคนรํ่ารวย
ระดับเจาเมือง เหลาขุนนางและพอคาวาณิชทัง้หลาย ทําใหนับถึงวันนี้ยานทมูเปย
จึงเตม็ไปดวยปราสาทเกาสูงใหญซึ่งเคยเปนบานพักของเจาเมืองเดมิในอดตี และ
ถูกปรับสภาพใหเปนทีต่ั้งของหนวยงานราชการ เปนศูนยกลางการบริหารประเทศ 
ถายรปูกบัโบสถอเล็กซานเดอรเนฟสกี ้(ALEXANDER NEVSKY 
CATHEDRAL)เปนโบสถรัสเซียนออรโธดอกซที่ใหญทีส่ดุในเอสโตเนียและยงัเปน
โบสถที่ใหญที่สุดในทาลลินนอีกดวย สรางตามพระบัญชาของชารลอเลก็ซานเดอร
ที่3ในระหวางป 1894-1900 โดยมีชางฝมือจากนครเซนตปเตอรสเบิรกเปนผูรับ
พระบญัชานั้นในการออกแบบ และโบสถอเล็กซานเดอรเนฟสกี้ยงัเคยอยูในการ
ดูแลของคณะสงฆจากมอสโควมากอนเพราะถกูสรางขึ้นในยคุที่เอสโตเนียยังคงอยู
ภายใตการปกครองของรัสเซีย โบสถอเลก็ซานเดอรเนฟสกี้เปนส่ิงกอสรางที่แสดง
ถึงสถาปตยกรรมที่สวยงามไดอยางโดดเดนทีสุ่ดอกีแหงหนึง่ในยโุรปตวัอาคาร
โบสถประกอบดวย 5 โดมทรงหวัหอม และจดุเดนอกีอยางหนึง่ของโบสถหลังนีค้ือ
บนตวัหอคอยจะมีระฆังแขวนไวถงึ 11 ใบ ซึง่ใบที่มีเสียงดงักองกงัวานและใหญ
ที่สุดจะมีนํา้หนกัถงึ 15 ตัน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู ทาเรือเฟอรรี ่เพื่อเดินทางสู เมืองเฮลซิงกิ (HELSINKI) ประเทศ

ฟนแลนด (FINLAND) เมืองหลวงปจจุบันของฟนแลนด ...เมืองทีม่ีประวตัศิาสตร
เกาแกมีวัฒนธรรมโบราณสงผานมาในรูปแบบของสถาปตยกรรมสวยๆ  
....อิสระชอปปم�งถนนมานไฮม (MANHEIM STREET)เพื่อพบกบัศูนยรวมนานา
สินคาแบรนดเนมที่มอียูตลอดแนวถนน เตม็ไปดวยหางสรรพสนิคาขนาดใหญ..... 

คํ่า อิสระกับการรบัประทานอาหารคํ่า เพื่อมีเวลาชอปปم�งไดอยางเตม็ที ่
ที่พัก  CUMULUS RESORT AIRPORT CONGRESSหรือเทียบเทา 
วันที่เจ็ด  เฮลชิงกิ - ชมเมือง - ประเทศไทย 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชมเมืองเฮลซงิกิ เซเนทสแควร (SENATE SQUARE)จตัุรัส
กลางเมืองที่ยิง่ใหญที่สดุของเฮลซงิกิอยูที่นี่ลานกวางศูนยกลางทกุ
กิจกรรมของเมืองและเปนพื้นที่ประวัตศิาสตรอันยาวนานของ
เฮลซิงกิและถือเปนสัญลักษณสําคัญของเมืองที่นักทองเที่ยวตางชาติ
จะตองเดินทางเขามาชมและถายภาพเปนที่ระลึกเสมอ ซึ่งสวนใหญ
จุดนีม้ักเปนจดุแรกในการเริม่ตนเที่ยวชมเฮลซิงกิ ใจกลางเซเนทส



 

 

แควรสงางามโดดเดนดวยอนุสาวรียพระเจาอเลก็ซานเดอรที ่2 หนึง่ในกษตัริยแหง
ราชวงศโรมานอฟผูทรงไดรับการถวายฉายาวา “ซารผูใหอิสรภาพ” จากการ
ประกาศเลิกทาสใหเอกราชแกชนชาวรัสเซีย แตกลบัถกูลอบปลงพระชนมในป 
1881 จึงมกีารสรางอนุสาวรียแหงนีข้ึ้นในป 1894 เพื่อแทนการรําลกึถึงความ
ยิ่งใหญของพระเจาอเลก็ซานเดอรที ่2 ทีท่รงสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นกับ
รัสเซียซึ่งมีสวนเชือ่มโยงถงึการพัฒนาฟนแลนดดวย นาํทานถายรูปดานหนา มหา
วิหารเฮลซิงกิ (HELSINKI CATHEDRAL) อาคารหลงัสีขาวที่เห็นไดชดัเจนเมื่อ
ยืนอยูบนเซเนทสแควร แตเดมิเรียกมหาวิหารแหงนีว้า “โบสถนิโคลัส” ถอืเปน
แลนดมารกสําคัญอีกแหงของเมอืง ตวัอาคารหลังใหญสีขาวบริสุทธิ ์ตัดกับสีเขียว
มรกตของหลงัคาโดมเปนสถาปตยกรรมชิ้นงามอกีแหงของเฮลซิงกิที่ไมควรพลาด
ชมเด็ดขาดมหาวิหารเฮลซงิกิเปนศาสนสถานแหงคริสตจกัรนกิายลูเธอรนัที่
ออกแบบสรางดวยสไตลนีโอคลาสสิก และสรางเสร็จสมบูรณในป 1852ภายหลงัมี
การบูรณะและสรางตอเติมทั้งสวนของโดมและใตอาคารมหาวิหาร ปจจุบัน
กลายเปนหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมาก ...นําทานถายรูปดานหนา
มหาวหิาร 
อุสเปนสกี้ (USPENSKI CHURCH) โบสถคริสตนกิายออรโธดอกซที่ใหญที่สุดใน
ยุโรปตะวันตกซึง่สรางขึ้นตัง้แตป 1868 และสรางเสร็จในอีก 6 ปหลงัจากนั้นถือ
เปนศาสนสถานที่สรางขึ้นเพื่อแทนความสัมพนัธที่มตีอรัสเซียซ่ึงเคยเขามาปกครอง
ฟนแลนดนานเกินกวา 100 ป ทัง้ภายนอกและภายในมหาวหิารแหงนี้จึงสวยงาม
ดวยสถาปตยกรรมแบบรสัเซียเกอืบทัง้หมด เพราะสรางดวยสไตลมหาวหิารเกาที่
เคยมีในกรงุมอสโกเมือ่ราวศตวรรษที่ 16โดดเดนดวยเอกลกัษณสําคัญทีท่ําให
ใครๆ ตางก็จําไดดวยโดมทองบนยอดหลงัคาเขียวมรกตคลมุอาคารอฐิสนีํ้าตาล
แดงเอาไว แตก็สรางเสร็จหลังจากที่สถาปนกิผูออกแบบเสียชวีิตไปแลว มหาวิหาร
อุสเปนสกี้ถกูสรางอยูบนหนาผาสงูแถบชานเมอืงที่เปนเหมอืนจดุชมววิเมอืงไดทัว่
และกวางไกล ....นําทานเดินทางสูสนามบินเดนิทางกลับสูประเทศไทย 

18.10 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินตรุกีแอรไลนเที่ยวบินที่ 
TK1764/TK068 

วันทีแ่ปด  ประเทศไทย 
*.*.*. แวะเปล่ียนเครื่องที่สนามบินอิสตันบูล ประเทศตรุกี2240-0150 *.*.*. 

15.10 น. (เวลาทองถิ่น) เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิ์ภาพพรอมความ
ประทบัใจ 

@@@***@@@*** 
 



 

 

 
 
อัตราคาใชจาย 

วันที่เดนิทาง ผูใหญ 
เด็กตํ่ากวา 
12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 1 ผูใหญทาน 
ไมมีเตียงเสริม 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

21 – 28 ม.ค. 
4-11 ก.พ. / 17-24 มี.ค. 

49,999.- 9,500.- 

 
อัตรานีร้วม 
1. คาตัว๋เครือ่งบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น 

(ในกรณมีีความประสงคอยูตอ 
จะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบนิและมคีาใชจายเกิดขึน้สําหรบัการเปล่ียนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหัวหนาทวัรนาํเที่ยวตามรายการ 
5. คาหองพักในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทยีบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญ

จะไมมีเครื่องปรบัอากาศ 
เน่ืองจากอยูในภูมปิระเทศที่มอีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับขึ้นหลายเทาตัว 
หากวันเขาพกัตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชมุ อันเปนผลทําใหตองการ
เปล่ียนยายเมือง หรือเพิม่คาทวัรในกรณพีักทีเ่มืองเดมิ โดยบริษัทจะคาํนึงถงึความเหมาะสม
และผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
6. คาวีซาเช็งเกน(เนือ่งจากยื่นผานตวัแทนการยืน่จึงตองเสียคาบริการใหกับตวัแทนการยื่น)

(หากสถานทูตไดกําหนดการ 
ยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกาํหนดได กรณถีามคีาใชจายเกิดขึ้นทานละ 
500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผดิชอบเทานั้น) 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพกัแบบหอง
เดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพกัตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้น
กัน และบางโรงแรมหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมหีองพกัแบบ 3 
ทาน ซึง่ถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรอื อาจมคีวามจําเปนตองแยกหองพกัเนื่องจาก
โรงแรมนั้นไมสามารถจดัหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็เงินเพิม่เติมในกรณทีีอ่าจ
มีการแยกหองพัก 



 

 

** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภมูิตํา่  
** กรณทีี่มงีานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพือ่ใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองทีม่ี
ขนาดกะทดัรตั และไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกบัการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหอง
แตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่)  
คาประกันอุบตัิเหตกุารเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,650,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
คารกัษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบตัิเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื่อนยาย
เพื่อการรกัษาพยาบาลฉกุเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรอือัฐ
กลับประเทศ (เทานัน้) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิม่เติมกับทางบริษทัได 
**  
- เบี้ยประกันเริม่ตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบี้ยประกันเริม่ตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายตุั้งแตแรกเกิด ถงึ 85 ป ** [รกัษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอบุัติเหต ุ1.5 ลานบาท]เทานั้น 
อัตรานีไ้มรวม 
1. คาธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสอืเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตวั อาทิเชน คาเครือ่งดืม่ที่สัง่พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรดี, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนกัเกิน 
จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป�วยจากโรคประจาํตวั, คากระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง 
เปนตน  
3. คาภาษีหกั ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่องการใบกํากับภาษ ี
4. คาธรรมเนียมนํา้มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา  
5. คาใชจายสวนตวัอื่นๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซกัรดี, มินิบารและทวีีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร

และเครือ่งดืม่สั่งพิเศษ 
คาบริการพิเศษตางๆ  
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง  



 

 

7. คาทปิทานละ 70.- ยูโร (ไกด, คนขับรถ, โรงแรม, รานอาหาร) 
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอยีดทุกขอ เพราะรายการทัวรทีท่านไดรบัถือ
เปนสญัญาการเดินทางระหวางบรษิัทและลกูคา** 
 
เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชาํระเงินมดัจํา ทานละ 30,000 บาทภายใน 3 วันนับ
จากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะขอรับลกูคารายตอไป  

 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 15วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนมุัตวิีซา
หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํเปนทางบรษิัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง 

 
เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่  
***รานคาในยโุรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทติย, ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขา
พัก เชน กรณีที่เมืองนั้นมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน 
และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทกุกรณี 

เก็บคาบรกิารทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดนิทางทกุกรณี เก็บ

คาบริการทวัรเตม็จํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบตัิเหตุ,เจ็บป�วย
,เสียชีวติ จะตองมีใบรบัรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในนั้นดวย เพื่อจะ
ไดยืนยันกับสายการบินและตวัแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทัง้นี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการ
บินและบรษิัทตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนมุตัวิีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมดัจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดขึ้นจรงิ เชน คาวีซาและ
คาบริการยื่นวีซา / คามดัจําตัว๋เครือ่งบิน หรือคาตัว๋เครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว) / 
คาสวนตางกรณทีี่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษิัทฯอกี
ครัง้นึง) 
-  กรณผีูเดินทางที่เกิดอบุัติเหต,ุเจ็บป�วย,เสียชวีติ จะตองมีใบรบัรองแพทยตามที่ทางสายการ

บินใหระบุขอความตามเงือ่นไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะไดยืนยันกบัสายการบนิและตวัแทน
บริษัททีต่างประเทศ (ทัง้นีข้ึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทัง้นี้ทาน



 

 

จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคนืไดคอื คาธรรมเนียมในการมดัจําตัว๋ หรอืคาตั๋ว
เครื่องบิน (กรณอีอกตัว๋เครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบรกิารย่ืนวีซากรณีที่
ทานยื่นวีซาแลว 
 

หมายเหต ุ 
- บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรบัผดิชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุวิสัย
ที่ทาง บรษิัทฯ ไมสามารถควบคมุได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลาชาหรอืยกเลิกของ
เที่ยวบิน รวมถึงกรณทีี่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทัง้ในกรณีทีท่านจะใชหนงัสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึง่  
- บรษิัทฯ สงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บรษิัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอตัราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีทีค่ณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบรษิัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมือ่ทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตทุุกขอแลวในกรณีที่ลกูคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ….กรุณาตดิตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯ กอนทกุครั้ง มฉิะนั้นทางบริษทัฯจะไมขอรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทัง้สิ้น…โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทัง้นี้ขึ้นอยูกบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคญั…. 
- หลงัจากทีม่กีารจองทัวรและไดชําระคามดัจาํทัวรหรอืทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชาํระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบรษิัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรบัทราบและ
ยอมรบัในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบตัติรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอืน่ไดอยางรวดเรว็
ในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉกุเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) 
ไมใชผูที่มปีญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่นัง่ Long leg ขึ้นอยูกบัทาง
เจาหนาที่เชค็อนิสายการบิน ตอนเวลาที่เชค็อนิเทานั้น 
  กรณีทรัพยสินสวนตวัของลกูคาสูญหายหรือลมืไวระหวางการเดินทาง 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 ยินดคีืนเงนิใหทัง้หมดหกัคาธรรมเนียมวีซา หรอืจดัหาคณะทวัรอื่นใหถาตองการ 
  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอตัราคาบรกิาร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
  เน่ืองจากรายการทวัรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบรกิารใดๆตาม

รายการ หรือถกูปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทกุกรณี  
  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถาน

ฑูต เพือ่ใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑตู เรือ่งวีซาของทาน เนื่องจากการขอวซีาในแตละประเทศ จะถกูบันทกึไวเปนสถติิใน
นามของบริษทัฯ เมือ่ทานไดชาํระเงินมัดจาํหรอืทั้งหมด ไมวาจะเปนการชาํระผานตวัแทนของ 
บริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรบัทราบและยอมรับใน
เงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 
  การบิดเบอืนขอเท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถกูปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคาํ
รองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทกุครั้ง  
  หากสถานทูตมกีารสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนดัหมาย และ 
โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนีท้างบริษทัฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน 
  ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณา

อนุมตัวิีซา จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทานั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ 
ที่นี ้



 

 

  เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตทุุกขอแลว ใน 

กรณีที่ลกูคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกครัง้
มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรบัผดิชอบคาใชจายใดๆทัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ทัง้นี้ขึ้นอยูกบัสภาวะอากาศ และเหตดุวิสัยตาง ๆ ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเปนสําคัญ  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทวัรแกลกูคาที่เคยเดินทางแลวมคีวามประพฤติไมนารกัหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รกัเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ กอเสียงราํคาญรบกวน
ผูอื่น เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอื่นชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวาน
ในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทวัรแกทานทีม่คีรรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่

ความปลอดภัย / เวนม ี
ใบรับรองแพทย) 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรอืไมขายทวัรแกทานทีม่ีเดก็ทารกอายตุํ่ากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทวัรเพือ่หาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอื่น 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรอืไมขายแกทานทีต่องใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน

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

เพื่อขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรบัการยืนยันจากพนกังานแลวทวัรนั้นยกเลิก บริษทั
ฯ ไมสามารถรบัผดิชอบคาใชจายน้ันได 
  ใน 1 วัน คนขบัรถจะทํางานและพกัผอนระหวางขบัรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริม่งาน 

08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสียเวลาระหวางวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เมื่อทาน
จองทวัรและชําระมดัจําแลวหมายถงึทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลว
ขางตน 
  หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มโีรค
ประจําตวั หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั 



 

 

ทานและครอบครวัตองใหการดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมีความจาํเปนตองดแูลคณะทัวรทัง้หมด 
 

ขอความซึง่ถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรตซิึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตวัแทนในการจดันําสมัมนา และการเดินทางทีม่คีวามชํานาญ โดย

จัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่องเที่ยวพรอมทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสดุในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบรษิัทฯ ไมสามารถ
รับผดิชอบในอุบตัิเหตุหรอืความเสียหายทีเ่กิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตรุวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยดุงาน, 
ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถกูปฏิเสธออก
วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกบัสถานเอกอักคราชฑตู รวมถึงผูมอีํานาจทาํการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตผุล เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการทตู) ซึง่อยู
เหนือการควบคมุของบริษัทฯ หมายรวมถงึในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทัง้ใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มคีวามคุมครอง และประกันอุบตัิเหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ ที่
รับประกันในกรณทีี่ผูรวมเดินทางถกูปฎิเสธโดยเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิ
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบตัติามกฎระเบียบดานการความคมุโรคตดิตอเฉพาะพื้นทีม่กีาร
ปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมสีิ่งผดิกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดตามความจาํเปน หรือเพื่อความ
เหมาะสมทัง้ปวง โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา ทัง้นี้การขอสงวนสิทธดิงักลาว บริษัท จะยดึถอื
และคาํนึงถงึผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึง่รวมเดินทางเปนสําคญั 

“ขอขอบพระคณุทุกทานทีไ่ดมอบความไววางใจ ใหทางบริษทั เปนผูนําพาการเดินทาง
ในครัง้นี้” 

เอกสารประกอบการขอวีซาเยอรมน ี 
*** ยื่นวีซาเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี  ในทุกกรณี*** 
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซานบัจากวันยื่นโดยประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรณุาเตรียม 1 ชดุ ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน
ตัวจรงิ 1 ชดุ และสําเนา 1 ชุด ในวันยื่นวซีาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และ
ระหวางรอผลการอนุมัตวิีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
 



 

 

1.หนงัสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 
หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
หนังสือเดินทางจะตองไมชาํรดุ(หนงัสือเดนิทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา 90 เปอรเซ็นต
ของพื้นที่รปูถาย  
จํานวน 2 ใบ หามตกแตงรูป ถายจากรานถายรูปเทานั้น หามสวมแวนตา หรือเครือ่งประดบั ,  
ตองไมเปนรูปสติ๊กเกอร **แนะนําใหลกูคาไปถายในสถานทตู 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ 
หากจาํเปน** 
3. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มชีื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรอื
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดอืน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 
สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนกังาน หนงัสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบตุําแหนง, เงินเดอืน, วันเริม่ทํางาน  
(ขอเปนภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
- กรณีเปนนกัเรียน หรือ นกัศึกษา ใชหนงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กาํลังศกึษา
อยูเปนภาษาองักฤษเทานั้น (สถานทตูไมรับเอกสารที่เปนบตัรนกัเรียน ไมวาเปนชวงปดเทอม
และตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบตัรขาราชการบาํนาญมาดวย 
4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวน
ลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรบัยอดเงินในบัญชีภายใน 15 
วัน กอนวันนดัสัมภาษณ  
ยอดเงินสุดทายที่ลกูคาอพัเดท 15 วันกอนยื่น ตองมียอดเงินที่ครอบคลมุคาทวัรดวยนะคะ  
*** ไมรบัพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจํา *** 
• หากมีการตอเลมจากสมดุเลมเกา กรุณาถายสําเนามาทัง้ 2 เลม 
• หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามกีารแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสุด (เดือนตอเน่ือง
ดวยนะคะ) แนะนาํใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับยอดเงิน 15 วันกอน
วันนดัสัมภาษณ 
4.2 หากตองรบัรองคาใชจายใหบคุคลอื่นในคณะ ตองทําเปนหนังสอืรับรองคาใชจาย (BANK 



 

 

GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทานัน้ ระบชุื่อเจาของบัญชี และบคุคลที่เจาของบญัชี
ออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาองักฤษ ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต 
5. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 
- ทะเบียนบาน 
- บตัรประชาชน 
- สูตบิัตร (กรณีเดก็อายตุํ่ากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบตัร (ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชือ่-นามสกุล (ถามกีารเปล่ียน) 
6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเดก็เดินทางไปกบับดิา จะตองมหีนังสอืยินยอมจากมารดา จากอาํเภอตนสงักดั (โดย
มารดาจะตองคดัหนังสือยนิยอมระบุใหบตุรเดนิทางไปตางประเทศกับบดิา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเดก็เดินทางกบัมารดา จะตองมหีนังสือยินยอมจากบดิา จากอาํเภอตนสังกดั (โดยบดิา
จะตองคดัหนงัสือยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบตัร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 
- หากเดก็ไมไดเดินทางพรอมกบับดิาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนงัสือระบุ
ยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับเดก็ จากอาํเภอตน
สังกดั พรอมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเดก็ทีบ่ิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบตุรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายตุํ่ากวา 18 ป บดิาและมารดาเซ็นชื่อรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา พรอมกบั
เดินทางมาสมัภาษณกบับตุรที่สถานทตูดวย 
7. กรณีลกูคาเคยมวีีซาเชงเกน ขอความกรุณารบกวนถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนแนบมาดวย 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออพัเดทเพิม่เติมไดทกุเวลา หากทางสถานทตูแจงขอ
เพิ่มเตมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ในการจองทัวร ตองจองพรอมหนาพาสปอรต + มัดจํา 
ทางบริษทัจะถือวาการจองทัวรโดยสมบูรณ 
รายละเอียด ประวัติสวนตัวของแตละทานที่ตองกรอกใหครบทั้งหมดทุกชองตามความเปนจริง 
(สําคัญมากมีผลตอการพิจารณาวีซา) 
 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / เลขที่บัตรประชาชน 
.................................................................................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพทมือถือ(จําเปนมาก ในกรณีที่ทางสถานทูตตองการติดตอในกรณีเรงดวน) 
.................................................................................................................................................................................................... 
พาสปอรตเลมเกา เลขที่ / วันที่ออก / วันที่หมดอายุ 
.................................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน / อาศัยมานานกี่ป /  เบอรบาน / เบอรมือถือ /สถานที่เกิด(จังหวัดที่เกิด) 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูตามทะเบียนบาน /  เบอรบาน  
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
อาชีพปจจุบัน / ชื่อและที่อยูบริษทั / ตําแหนง / เบอรโทรศัพทที่ทํางาน / วันเริ่มงาน /  
.........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
*กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป ช่ือ บิดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / สัญชาติ  / 
สถานที่เกิด 
.................................................................................................................................................................................................... 
*กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป ช่ือ มารดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / สัญชาติ  
/ สถานที่เกิด 
.................................................................................................................................................................................................... 

 

 
 


