
 
 

  

 

ยุโรปบอลติก 8 วัน 5 คืน 

ฟนแลนด-ลัตเวีย-ลิทัวเนีย-เอสโตเนีย 

เฮลซิงกิทาลลินนชิกุลดา ปราสาททูไรดาปารนู 

ริกาพระราชวังรูนดาเลเคานัสปราสาททราไกวิลนีอุส 

(QATAR AIRWAYS) 

วันท่ีหน่ึง  สนามบินสุวรรณภูมิ – เฮงชิงกิ  

16.00  น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4เคาเตอรสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) โดยมีเจาหนาท่ีใหการ

ตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 

19.35 น. ออกเดินทางสู เมืองเฮงชิงก(ิHELSINKI)ประเทศฟนแลนด โดยเท่ียวบินท่ี QR833 / QR303*.*.*. แวะเปลี่ยน

เครื่องท่ีเมืองโดฮาการตาร. *.*.*. 

วันท่ีสอง  เฮงชิงกิ -ทาเรอืเฟอรรี ่-ทาลลินน 

06.55 น. (เวลาทองถิ่น)เดินทางถึง สนามบินเมืองเฮงชิงก(ิHELSINKI) ประเทศฟนแลนด เมืองหลวงของประเทศฟนแลนด

เจาของนาม “ธิดาแหงทะเลบอลติก” นครลูกครึ่งท่ีมีประชากรกวาสี่แสนคนท่ีน่ีมีท้ังชาวฟนนและสวีดิช เน่ืองจาก

ฟนแลนดเคยอยูในอารักขาของสวีเดนในอดีต ตอมาในสมัยพระเจาชารของรัสเซีย ไดทรงขยายอํานาจเขามาใน

ฟนแลนด และไดยายเมืองหลวงมาต้ังอยูท่ีเฮลซิงกินับแตน้ันมา.....หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

เรียบรอยแลว.... 

นําทานเดินทางสู ทาเรือเฟอรร่ีเพื่อเดินทางสูเมืองทาลลินน (TALLINN)ซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนเมืองท่ีสวยงาม

และเกาแกท่ีสุดในยุโรปเหนือ มีประวัติความเปนมายาวนาน มีกําแพงเมืองเกาและปอมปราการเมืองท่ีผานรอนผาน

หนาวทามกลางประวัติศาสตรชาติท่ีมีรากฐานการคงอยูของมนุษยมานานกวา 3000ป ขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดย

ยูเนสโกในป 1997 และเปนเมืองแหงเทพนิยาย ..... 

ประเทศเอสโตเนีย (ESTONIA)เมืองตากอากาศชื่อดังในแถบทะเลบอลติก เมืองท่ีวาน้ีก็คือ ปารนู (PARNU) เมือง

แหงการพักผอน เมืองแหงการทํากิจกรรมวันหยุดริมชายหาด ทามกลางการเท่ียวชมแนวอาคารบานเรือนโบราณ

สไตลอารทนูโวและยังมีมุมใหชอปปงในยานตัวเมืองดวย สวนโรงแรมและรานคารานอาหารก็มีไวรอตอนรับ

นักทองเที่ยวมากมายอยูแลว ปารนูเกิดเปนเมืองขึ้นมาก็ราวป 1251 ในอดีตปารนูเปนเมืองทาท่ีสําคัญของเอสโตเนีย 

จนปจจุบันก็มีความสําคัญในแงการเปนเมืองรีสอรทท่ีสามารถสรางรายไดจากนักทองเที่ยวใหกบัประเทศไดอยาง

มากมาย ซึ่งจะมีนักทองเที่ยวหนาตาขึ้นกใ็นชวงฤดูรอนราวเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมของทุกป 



 
 

  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย         นําทานชมเมืองทาลลินน (TALLINN)ยานเมืองเกา (OLD TOWN) ท่ีน่ีเปนแหลงชมสถาปตยกรรมโบราณของเกา

ของแกในทาลลนิน เราจะไดพบกับอนุสาวรียและส่ิงกอสรางท่ีมีมาต้ังแตในศตวรรษท่ี 14 มีโบสถเกา บานเรือนเกา

แตสวยงาม มีตรอกเล็กๆ  

.....ชมยานทูมเปย (TOOMPEA)จากการท่ีอดีตเคยเปนยานอยูอาศัย

ของคนร่ํารวยระดับเจาเมือง เหลาขุนนางและพอคาวาณิชท้ังหลาย ทํา

ใหนับถึงวันน้ียานทูมเปยจึงเต็มไปดวยปราสาทเกาสูงใหญซึ่งเคยเปน

บานพักของเจาเมืองเดิมในอดีต และถูกปรับสภาพใหเปนท่ีต้ังของ

หนวยงานราชการ เปนศูนยกลางการบริหารประเทศ ชมโบสถอเล็ก

ซานเดอรเนฟสกี้ (ALEXANDER NEVSKY CATHEDRAL)เปน

โบสถรัสเซียนออรโธดอกซท่ีใหญท่ีสุดในเอสโตเนียและยังเปนโบสถท่ี

ใหญท่ีสุดในทาลลินนอีกดวย สรางตามพระบัญชาของชารลอเล็กซาน

เดอรท่ี3 ในระหวางป 1894-1900 โดยมีชางฝมือจากนครเซนตปเตอร

สเบิรกเปนผูรับพระบัญชาน้ันในการออกแบบ และโบสถอเล็กซานเดอรเนฟสกี้ยังเคยอยูในการดูแลของคณะสงฆ

จากมอสโควมากอนเพราะถูกสรางขึ้นในยุคท่ีเอสโตเนียยังคงอยูภายใตการปกครองของรัสเซยี โบสถอเล็กซานเดอร

เนฟสกี้เปนสิ่งกอสรางท่ีแสดงถงึสถาปตยกรรมท่ีสวยงามไดอยางโดดเดนท่ีสุดอีกแหงหน่ึงในยโุรปตัวอาคารโบสถ

ประกอบดวย 5 โดมทรงหัวหอม และจุดเดนอีกอยางหน่ึงของโบสถหลงัน้ีคือบนตัวหอคอยจะมีระฆังแขวนไวถึง 11 

ใบ ซึ่งใบท่ีมีเสียงดังกองกังวานและใหญท่ีสุดจะมีนํ้าหนักถึง 15 ตัน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก HOTEL EUROPAหรือเทียบเทา 

วันท่ีสาม  ทาลลินน - ชิกุลดา - ริกา 

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสูเมืองชิกลุดา (SIGULDA)เมืองเล็กๆ เงียบสงบท่ีอยูหางออกไปจากเมืองริกาไมไกล ...นําทาน 

เขาชมปราสาททูไรดา (TURAIDA CASTLE)ปราสาทหลังใหญน้ีไดถูกสราง

ขึ้นในป 1214 เพื่อเปนปอมปราการของเมือง ตัวปราสาทสรางขึน้ดวยอิฐสีแดง

ตามสไตลบอลติกโบราณ สวนหอคอยท้ังสองน้ันไดถูกสรางเพิ่มเติมขึ้นมาใน

ภายหลังพรอมการตอเติมตัวปราสาทจนยิ่งใหญดังปจจุบัน ตัวปราสาทไดถูก

ใชงานมาอยางตอเน่ืองจนเกิดเหตุไฟไหมครั้งใหญในป 1776 หลังจากน้ันก็ถกู

ท้ิงราง จนป 1976 มีนักโบราณคดีไดเขามาทําการบูรณะขึ้นใหมใหคืนสภาพเหมือนเดิมใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

ปจจุบันไดกลายเปนพิพิธภัณฑในนักทองเที่ยวไดเขาชมภายในได  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย  นําทานสูเมืองริกา (RIGA)เมืองท่ีสวยงามท่ีสุดอีกแหงหน่ึงในแถบทะเลบอลติก เมืองเต็มไปดวยสถาปตยกรรม

เกาแกบนอาคารสถานที่ท้ังหลาย ศูนยรวมของอาคารสถาปตยกรรมอารทนูโวท่ีมากมายท่ีสุดในยุโรปซึ่งสรางขึ้น

ต้ังแตเม่ือกวา 800 ปท่ีแลวในขณะเดียวกันชวงศตวรรษท่ี 14-15pยังมีชื่อเสียงในดานการเปนเมืองทาทางทะเลท่ีมี

การติดตอทําการคากับตางชาติ ชวงน้ันจะมีพอคาจากหลายประเทศใกลเคียงเขามาคาขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน

คอนขางมาก กลายเปนเสนหดีๆ สําหรับริกาท่ีมากมายดวยประวัติศาสตร เมืองเกา รานคา รานอาหาร โรงแรมและ

แหลงชอปปงสนิคาเการาคาถูกมากมาย  



 
 

  

นําทานสู ยานเมืองเการิกา(RIGA OLD TOWN)ตามหลักฐานทางประวัติศาสตรสันนิษฐานวาเดิมทีเมืองริกาถูก

สรางใหเปนปราการดานแรกท่ียิ่งใหญเพื่อพรอมปองกันขาศึกดวยการกอกําแพงอิฐสูง 10 เมตร หนา 3 เมตรและ

ยาวถึง 2 กิโลเมตร รอบกําแพงสรางหอสังเกตการณไว 29 จุด จนราวป 1422 ก็มีการสรางปอมสูง 4 ชั้นขึ้นเพิ่มเติม

พรอมกับการขดุคูลอมเมืองกวาง 90 เมตรเพื่อใหการเขาถึงของขาศึกทําไดยากเยน็ขึ้น และยงัประทับปนใหญไวเปน

ระยะ ชมยานโดมสแควร (DOME SQUARE)ลานกวางท่ีเปนสัญลักษณสําคัญของเมือง เปนท่ีต้ังของวิหารแหงริกา 

(RIGA DOME CATHEDRAL)ท่ียิ่งใหญแหงเมืองน้ี และยังถอืเปนวิหารในยุคกลางท่ีใหญท่ีสุดในประเทศแถบ

บอลติกอีกดวย วิหารแหงริกาสรางขึ้นเม่ือป 1211 ตอมาในป 1226 วิหารแหงริกาไดถูกตอเติมใหยิ่งใหญขึ้นกวาเดิม

และอลงัการขึ้นอีกในป 1595 มีหอคอยสูง 90 เมตร แตก็ยังคง ท้ังยังเปนวิหารท่ีเกาแกท่ีสุดในเมืองริกาแหงน้ีความ

สวยงามอยูเชนเดิมไมเปลี่ยนแปลง ชมอนุสาวรยีอิสรภาพ (FREEDOM MONUMENT)ซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณ

แหงอิสรภาพของชาวลัตเวียท่ีหลุดพนจากชาติมหาอํานาจท้ังหลาย อนุสาวรียTURAIDA CASTLEแหงน้ีสรางในป 

1935 เปนรูปหญิงสาวนามวา MILDA กําลังชดูาว 3 ดวงไวเหนือศีรษะจนสุดแขน มีความสูงประมาณ 42 เมตร ซึ่ง

ดาวท้ังสามน้ันเปนสญัลักษณแทนการรวมตัวกนัของภูมิภาคท้ังสามของลัตเวยีซึ่งก็คือ KURZEME, VIDZEME 

และ LATGALE 

นําทาน ผานชมปราสาทริกา (RIGA CASTLE)ปราสาทสวยหลงัใหญริมแมนํ้าดัวกาวา ตัวปราสาทสรางขึ้นครัง้แรก

ในป 1330 แตสรางขึ้นใหมในชวงศตวรรษท่ี 15-16 แมจะผานการบูรณะมาหลายตอหลายครั้ง แตปราสาทริกาก็ยัง

สวยและยิง่ใหญไมเสื่อมคลาย ปจจุบันปราสาทริกาเปนท่ีพํานักของประธานาธิบดีของลัตเวีย และเปนท่ีต้ังของ

พิพิธภัณฑ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  RIGA ISLAND HOTELหรือเทียบเทา 

วันท่ีสี่  ริกา- ลัตเวีย - เคานัส 

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานขามพรมแดนสูประเทศลัตเวีย (LATVIA)สูเมืองฟลสรันดาเล (PILSRUNDALE) เขาชมพระราชวังรูนดาเล 

(RUNDALE PALACE)สิ่งกอสรางท่ีสวยงามดวยสถาปตยกรรมบารอกและรอกโคโค ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิ

ตาเลียน“FRANCESCO BARTOLOMEO RASTRELLI”ซึ่งเปนคนเดียวกับท่ีเคยออกแบบพระราชวังเฮอรมิเทจ

ในนครเซนตปเตอรสเบิรกแหงรัสเซีย สําหรับพระราชวังรูนดาเลแหงน้ีถูกสรางขึ้นเพื่อเปนพระราชวังฤดูรอนของดยุค

แหงคอรทแลนด (DUKES OF COURTLAND) เอิรนโจฮันไบรอน ในศตวรรษท่ี 18 ภายในพระราชวงัรูนดาเลจะ

เต็มไปดวยหองตางๆ กวา 200 หอง แตจะเปดใหเขาชมแคเพียงหองหลักๆ เทาน้ัน และท่ีไมควรพลาดชมก็คือ หอง

เตนรํา ท่ีมีไวสําหรับคํ่าคืนแหงความรื่นเริงของงานเลี้ยงบุคคลระดับสูง ถาเรามองไปรอบหองจะเห็นวาเนนการใชสี

ขาวโพลนไปทั้งหองเพื่อใหทุกคํ่าคืนน้ันมีจุดสนใจอยูท่ีเหลาผูรวมงานทั้งหลายที่จะเขามาในงานดวยเครื่องแตงกายท่ี

สวยงาม แตจะไปเนนความโดดเดนของหองตามเพดานและมุมหองดวยรูปสลกัมากกวา 

จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเคานัส (KAUNAS) เมืองใหญอันดับ 2 ของประเทศลิทัวเนีย เมืองเคานัสน้ีถือเปน

เมืองศูนยกลางในภูมิภาคน้ีมาต้ังแตชวงยุคศตวรรษท่ี 15 เปนเมืองท่ีมีความสําคัญในดานการเปนเมืองสําคัญ

ทางดานประวัติศาสตร เปนเมืองศูนยกลางท้ังดานเศรษฐกิจการคา การศึกษา และวัฒนธรรมมาต้ังแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน นอกจากน้ีเมืองเคานัสยังเคยเปนเมืองหลวงชั่วคราวของลิทัวเนีย และเคยไดชื่อวา “ลิตเต้ิล ปารีส” ดวย

ความร่ํารวยท้ังดานวัฒนธรรม แฟชั่น การคา และการศึกษาท่ีคลานคลึงกับปารีสอยางมาก  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 
 

  

บาย นําทานชมยานเมืองเกาเคานัส (KAUNAS OLD TOWN)ท่ีไดชื่อวาเปนศูนยกลางทางประวัติศาสตรของเมือง  

มากมายดวยแลนดมารกและสิ่งกอสรางท่ีไดถูกอนุรักษเอาไวอยางดี

ต้ังแตชวงยุคกลาง ทานจะไดเห็นศิลปะจากหลายยุคไมวาจะเปน 

โกธิคเรเนสซองส และบาโรค ศาลาวาการเมืองเคานัส (KAUNAS 

TOWN HALL)อาคารโบราณสีขาวท่ีโดดเดนดวยหอคอยสงูถงึ 53 

เมตร เปนอาคารท่ีสูงท่ีสุดในยานเมืองเกาแหงน้ี ศาลาวาการไดถูกเริ่ม

สรางขึ้นครั้งแรกเมืองป 1542 มีการสรางเสริมเพิ่มเติมและบูรณะใหมหลายตอหลายครั้ง แตศาลาวาการแหงน้ีก็เปน

ศูนยกลางเมืองมาต้ังแตชวงยุคกลาง ไมวาจะเปนสถานที่ชุมนุม ซื้อขายแลกเปลี่ยน จัดงานรื่นเริง จัดงานแตงงาน 

หรือกระท่ังพิธีสาํคัญทางการเมืองก็มักจัดขึ้นท่ีน่ี ชม (ภายนอก) มหาวิหารเคานัส (KAUNAS  CATHEDRAL)มหา

วิหารสําคัญประจําเมืองแหงน้ีไดถูกสรางขึ้นดวยอิฐในสไตลโกธิคต้ังแตชวงตนศตวรรษท่ี 15 เปนโบสถแหงนิกาน

โรมันคาทอลิกท่ีอุทิศแด เซนตปเตอรและเซนตพอล และไดถูกจัดใหเปนหน่ึงในสิ่งกอสรางท่ีเปนมรดกทาง

ประวัติศาสตรท่ีสําคัญของลิทัวเนียอีกดวย  

นําทานชม (ภายนอก) ปราสาทเคานัส (KAUNAS CASTLE)ปราสาทโบราณท่ีสันนิษฐานวาไดถูกสรางขึ้นต้ังแตชวง

กลางศตวรรษท่ี 14 สวยสงาดวยสถาปตยกรรมสไตลโกธิค ตัวปราสาทต้ังอยูใกลกับจุดบรรจบของสองแมนํ้า 

ออกแบบใหเปนท้ังปอมปราการปองกันเมืองและปราสาทขนาดใหญ  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  EUROPA ROYALE KAUNASหรือเทียบเทา 

วันท่ีหา  เคานัส-ทราไก - วิลนีอุส 

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมืองทราไก (TRAKAI) เปนเมืองหลวงเกาของลิธัวเนียมากอน ปจจุบันเม่ือไมไดดํารงสถานะเมือง

หลวงแลว ทราไกเปนเพียงเมืองเล็กๆ ท่ีเงียบสงบ นาอยูนาแวะไปเท่ียวมาก และยังไดชือ่วาเปนเมืองท่ีมากดวยเสนห

แหงทะเลสาบนอยใหญกวา 100 แหง ท้ังยังมีเกาะอีกกวา 20 แหง ทราไกเปนเมืองท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร

และไดรับความนยิมอยางมากในการทองเที่ยว  

นําทานเขาชมปราสาททราไก (TRAKAI ISLAND CASTLE) ปราสาทหินท่ีสรางโดยดยุคผูครองทราไกในอดีตเม่ือ

ราวศตวรรษท่ี 14 เพื่อใชเปนสถานท่ีพักผอนในฤดูรอน และกส็รางอยูบนทําเลดี

เยี่ยมสําหรับการระวังภัย น่ันคือบนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบเกรฟ (LAKE GALVE) 

ปราสาทหลังน้ีเคยเปนท่ีอยูของดยุคแหงทราไกมากอน แตตอมาไดเปลี่ยนสภาพเปน

คุกสําหรับกักขงันักโทษจากการที่มีสภาพเปนเกาะกลางทะเลสาบน่ันเอง ปจจุบันมี

การสรางสะพานเชื่อมสําหรับการขามไปมาระหวางแผนดินใหญและเกาะ  

ความสวยงามท่ีปะทะสายตานักทองเที่ยวเริ่มต้ังแตในทะเลสาบเกรฟไปจนถึงตัว

ปราสาทท่ีสรางดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิก หากไมเลือกเดินขามสะพานก็สามารถลองเรือใบไปจอดเทียบทาหนา

ปราสาทไดเลย และยงัเปนแหลงทํากิจกรรมทางนํ้าอีกดวย โดยรอบปราสาทซึ่งเปนพื้นท่ีบนเกาะน้ันจะเปนสวน

เขียวๆ มองดูสบายตา สวนภายในปราสาทนักทองเที่ยวสามารถเขาไปชมทองพระโรง หองเกบ็สมบัติล้ําคาและคุกใต

ดินได  จากน้ันนําทานออกเดินทางสูตัวเมืองวิลนีอสุ(VILNIUS)เมืองท่ีไดชื่อวาเปนเมืองท่ีสวยงามท่ีสดุในประเทศ

สมคาความเปนเมืองหลวงศูนยกลางของทุกสิ่งทุกอยาง ท้ังยงัเปนเมืองท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกจาก

ยูเนสโกเม่ือป 1994 และหากตองการเห็นภาพความสวยงามเหลาน้ีชัดเจนขึ้นตองเขาไปชมในยานเมืองเกา (OLD 

TOWN)ซึ่งเปนยานเมืองเกาท่ีใหญท่ีสุดในเขตยุโรปกลาง ท่ัวบริเวณน้ีมากมายไปดวยอนุสาวรยี มีมหาวิหารประจํา



 
 

  

เมืองท่ีสรางในสไตลนีโอคลาสสกิ มองเห็นหอระฆังเกาแกประจําเมือง มีชุมชนชาวยิวท่ีใหญท่ีสุดแหงหน่ึงนอกเขต

ประเทศ ทานจะไดเพลิดเพลินไปกับการชมอาคารและโบสถวิหารตางๆ ท่ีมีอยูละลานตาท้ังท่ีกอสรางดวยศิลปะบา

รอกและโกธิก ท่ัวพื้นท่ีกวา 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย 360 ตารางกิโลเมตรของวลินีอุสจึงเปนเหมือนสวรรคสําหรับผูท่ีชื่นชอบและหลงใหลในเสนหเมืองเกาเชนน้ี   

นําทานถายรูป (ภายนอก) มหาวิหารแหงวลินีอสุ (VILNIUS CATHEDRAL) สิ่งกอสรางท่ีมีรูปทรงเรียบงายแต

ยิ่งใหญ มีบันทึกประวัติศาสตรกลาววาในครั้งแรกของการกอสรางมหาวิหารแหงวิลนีอสุเม่ือป 1251 กลายเปนมรดก

ทางประวัติศาสตรท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดอีกแหงหน่ึงของวิลนีอุส มหาวิหารแหงน้ีนอกจากจะเคยถูกใชเปนสถานที่ประกอบ

พิธีทางศาสนามาแลวในอดีต ปจจุบันจัดพื้นท่ีภายในใหเปนเหมือนพิพิธภัณฑเก็บรักษาภาพวาดโบราณท่ีไดชื่อวามี

ความเกาแกท่ีสุดในลิธัวเนียเพราะถือกําเนิดขึ้นมาต้ังแตชวงปลายศตวรรษท่ี 14 

  นําทานชมประตูเมือง (GATE OF DAWN)ท่ีมองแวบแรกอาจคิดวาเปนตรอกอาคารท่ัวไปเพราะถูกขนาบดวย

อาคารท้ังสองขาง แตจริงๆ แลวน่ีคือความคลาสสิกของอดีตท่ีแฝงอยูในรูปทรงอาคารซึ่งดูเหมือนเปนประตูธรรมดา

ดังท่ีเห็นประตูเมืองแหงน้ีเปนสวนหน่ึงของกําแพงเมืองโบราณ ถูกสรางขึ้นในชวงป 1503-1522 เพื่อเปนปราการ

สําคัญในการปองกันเมืองจากการโจมตีของขาศึกศัตรู ชาววลินีอุสจะรูจักประตูเมืองแหงน้ีในชือ่ MEDININKAI

เพราะหากเดินลอดใตซุมประตูผานเขาสูดานในเราก็จะไดพบกบัหมูบาน MEDININKAI น่ันเอง ซึ่งจากเดิมท่ีมีประตู

เมืองถึง 10 แหง หลังจากมีคําสั่งจากทางการใหทําลายประตูอีก 9 แหงท้ิงไปกเ็หลือเพียงประตูแหงน้ีเพียงหน่ึงเดียว

ท่ียังเหลืออยู หากเดินลอดประตูเขาไปภายในจะมีโถงเล็กๆ ท่ีชัน้บนกรุดวยกระจกสี มีโบสถพระแมมารีผูเปนท่ียึด

เหน่ียวจิตใจของชาวเมือง ซึง่มักจะมีผูคนผานเขามาอธิษฐานขอพรกันอยูตลอด  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก BEST WESTERN หรือเทียบเทา 

วันท่ีหก  วิลนีอุส-ทาเรือเฟอรรี ่- เฮลชิงก ิ

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 อิสระอาหารเท่ียง 

นําทานเดินทางสู ทาเรือเฟอรร่ี เพื่อเดินทางสู เมืองเฮลซิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟนแลนด (FINLAND) เมือง

หลวงปจจุบันของฟนแลนด ...เมืองท่ีมีประวัติศาสตรเกาแกมีวัฒนธรรมโบราณสงผานมาในรูปแบบของ

สถาปตยกรรมสวยๆ ระหวางการเดินทางทานจะไดสัมผัสกบัความสวยงามของสองฝงทุงหญาอันกวางใหญไพศาล 

จนกระท่ังเดินทางถึงทาเรือเฟอร่ี เพ่ือนั่งเรือกลบัสู เฮลซิงกปิระเทศฟนแลนด 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  CUMULUS RESORT AIRPORT CONGRESSหรือเทียบเทา 

วันท่ีเจ็ด  เฮลชิงกิ - ชมเมือง - ประเทศไทย 

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชมเมืองเฮลซิงกิ เซเนทสแควร (SENATE SQUARE)จัตุรัสกลางเมืองท่ียิ่งใหญท่ีสุดของเฮลซิงกิอยูท่ีน่ีลาน

กวางศูนยกลางทุกกิจกรรมของเมืองและเปนพื้นท่ีประวัติศาสตรอันยาวนานของเฮลซิงกิและถือเปนสัญลักษณสําคัญ

ของเมืองท่ีนักทองเที่ยวตางชาติจะตองเดินทางเขามาชมและถายภาพเปนท่ีระลึกเสมอ ซึ่งสวนใหญจุดน้ีมักเปนจุด

แรกในการเริ่มตนเท่ียวชมเฮลซงิกิ ใจกลางเซเนทสแควรสงางามโดดเดนดวย อนุสาวรียพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 2 

หน่ึงในกษัตริยแหงราชวงศโรมานอฟผูทรงไดรับการถวายฉายาวา “ซารผูใหอสิรภาพ” จากการประกาศเลิกทาสให

เอกราชแกชนชาวรัสเซีย แตกลบัถูกลอบปลงพระชนมในป 1881 จึงมีการสรางอนุสาวรียแหงน้ีขึ้นในป 1894 เพื่อ



 
 

  

แทนการรําลึกถงึความยิ่งใหญของพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 2 ท่ีทรงสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นกับรัสเซียซึ่งมี

สวนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาฟนแลนดดวย นําทานถายรูปดานหนา มหาวิหาร

เฮลซิงกิ (HELSINKI CATHEDRAL) อาคารหลังสขีาวท่ีเห็นไดชัดเจนเม่ือ

ยืนอยูบนเซเนทสแควร แตเดิมเรียกมหาวิหารแหงน้ีวา “โบสถนิโคลัส” ถือเปน

แลนดมารกสําคัญอีกแหงของเมือง ตัวอาคารหลงัใหญสีขาวบริสทุธ์ิ ตัดกบัสี

เขียวมรกตของหลังคาโดมเปนสถาปตยกรรมชิน้งามอีกแหงของเฮลซิงกิท่ีไม

ควรพลาดชมเด็ดขาด มหาวิหารเฮลซิงกิเปนศาสนสถานแหงคริสตจักรนิกายลู

เธอรันท่ีออกแบบสรางดวยสไตลนีโอคลาสสกิ และสรางเสร็จสมบูรณในป 

1852ภายหลงัมีการบูรณะและสรางตอเติมท้ังสวนของโดมและใตอาคารมหา

วิหาร ปจจุบันกลายเปนหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวท่ีไดรับความนิยมมาก  

เท่ียง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*. 

บาย  ...นําทานถายรูปดานหนา มหาวิหารอุสเปนสก้ี (USPENSKI CHURCH) โบสถคริสตนิกายออรโธดอกซท่ีใหญท่ีสุด

ในยุโรปตะวันตกซ่ึงสรางขึ้นต้ังแตป 1868 และสรางเสร็จในอีก 6 ปหลังจากน้ันถือเปนศาสนสถานท่ีสรางขึ้นเพื่อ

แทนความสัมพันธท่ีมีตอรัสเซียซึ่งเคยเขามาปกครองฟนแลนดนานเกินกวา 100 ป ท้ังภายนอกและภายในมหาวิหาร

แหงน้ีจึงสวยงามดวยสถาปตยกรรมแบบรัสเซียเกือบท้ังหมด เพราะสรางดวยสไตลมหาวิหารเกาท่ีเคยมีในกรุง

มอสโกเม่ือราวศตวรรษท่ี 16โดดเดนดวยเอกลักษณสําคัญท่ีทําใหใครๆ ตางก็จําไดดวยโดมทองบนยอดหลังคาเขียว

มรกตคลุมอาคารอิฐสีนํ้าตาลแดงเอาไว แตกส็รางเสร็จหลังจากท่ีสถาปนิกผูออกแบบเสียชีวิตไปแลว มหาวิหารอุ

สเปนสก้ีถูกสรางอยูบนหนาผาสูงแถบชานเมืองท่ีเปนเหมือนจุดชมวิวเมืองไดท่ัวและกวางไกล  

 ใหทานไดชอปปงสินคาแบรนเนมตางๆกนัอยางเต็มท่ี 

ไดเวลานัดหมาย....นําทานเดินทางสูสนามบินเดินทางกลับสูประเทศไทย 

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

วันท่ีแปด  ประเทศไทย 

 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีโดฮารการตาร  *.*.*. 

18.55 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัด์ิภาพพรอมความประทับใจ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

อัตราคาใชจาย 

วันที่เดินทาง ผูใหญ 
เด็กต่ํากวา 12 

กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 12 

กับ 1 ผูใหญทาน 

ไมมีเตียงเสริม 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

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.- 

 

อัตรานี้รวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ 

จะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คาหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 

5. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา  

6. คาวีซาเช็งเกน(เน่ืองจากย่ืนผานตัวแทนการย่ืนจึงตองเสียคาบริการใหกับตัวแทนการย่ืน)(หากสถานทูตไดกําหนดการ 

ยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได กรณีถามีคาใชจายเกดิขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบ

เทาน้ัน) 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก  

** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกนั จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) 

หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมี

หองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหา

ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหองพัก 

** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า  

** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 



 
 

  

** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่ง

ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  

คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,650,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทาน้ัน) 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  

- เบ้ียประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  

- เบ้ียประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 

ลานบาท]เทาน้ัน 

อัตรานี้ไมรวม 

1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกิน 

จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปา

เดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 

4. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

5. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

คาบริการพิเศษตางๆ  

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  

7. คาทิปทานละ 70.- ยูโร 
**กรุณาอานเง่ือนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปนสัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 

เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาทภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกคารายตอไป  
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวซีาหรือยกเลิกการเดินทางโดย
เหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมอืงที่เขาพกั เชน กรณทีี่เมืองน้ันมีการ
จัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดนิทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดนิทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคา
ทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหต,ุเจ็บปวย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามทีท่างบริษัทระบุขอความ
บางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบิน
และบริษัทตางประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทตู (วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบรษัิทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตัว๋เครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบินแลว) / คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเตมิจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหต,ุเจ็บปวย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามทีท่างสายการบินใหระบุขอความตามเง่ือนไข
สายการบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตวัแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและ
บริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทานจะตองเสยีคาใชจายที่ไมสามารถเรยีกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจาํตั๋ว หรือคาตัว๋
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวซีาและคาบริการย่ืนวีซากรณีทีท่านยื่นวีซาแลว 

หมายเหต ุ 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสยีหาย อันเกิดจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บริษัทฯ ไมสามารถควบคมุ
ได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทาง



 
 

  

ออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีทีท่านจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสี
นํ้าเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีทีค่ณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 
14 วันกอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตทุุกขอแลวในกรณีที่ลูกคา
ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบ
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวิสยัตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภยัของผูรวม
เดินทางเปนสาํคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทวัรและไดชําระคามัดจาํทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผานตวัแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรบัในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผูทีจ่ะน่ังตองมีคุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบินกําหนด เชน ตอง
เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตฉูุกเฉินได (นํ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีมี่ปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทาน้ัน 

 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลมืไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดคีืนเงินใหทั้งหมด
หักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทวัรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจงสถานฑูต เพ่ือใหอยูในดลุพินิจของ 
สถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนามของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระ
เงินมัดจําหรือทัง้หมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทตูไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยืน่คํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทตูมกีารสุมเรยีกสมัภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสภุาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเตมิ ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 
 เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทวัร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรบัทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทกุครั้งมฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอ
รับผดิชอบคาใชจายใดๆทั้งสิน้โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตดุวสิัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภยัของผูรวม
เดินทางเปนสาํคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาทีเ่คยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรอืถือวามา
กลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชกัชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่าํกวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บรษัิทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจาย
น้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรบัเปลี่ยน - เม่ือทานจองทัวรและชําระมดัจําแลว
หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรอืไมสะดวกในการ
เดินทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชัว่โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทาน
เอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 



 
 

  

ขอความซ่ึงถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซ่ึงรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ี
ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึง
ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศ
ไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ 
ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการ
เดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอ
สงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานทีไ่ดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้งน้ี” 
เอกสารประกอบการขอวีซาเยอรมนี  
*** ย่ืนวีซาเดี่ยวแสดงตนท่ีสถานทตูเยอรมนี  ในทุกกรณี*** 
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิซีานับจากวันย่ืนโดยประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรณุาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 
ชุด ในวันย่ืนวซีาหนังสือเดนิทางตองนําสงเขาสถานทตู และระหวางรอผลการอนุมัติวซีา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทาง
ออกมาได 
 
1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายกุารใชงานเหลือไมนอย
กวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา 90 เปอรเซ็นตของพ้ืนที่รูปถาย  
จํานวน 2 ใบ หามตกแตงรูป ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน หามสวมแวนตา หรอืเครื่องประดับ ,  
ตองไมเปนรูปสติ๊กเกอร **แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทตู 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ หาก
จําเปน** 
3. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรอืหุนสวน อายุ
ไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สญัญาเชาที่ 
โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตาํแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคาํวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 
(สถานทตูไมรบัเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปนชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทาํรายการเดินบัญชี โดยการ 
ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรบัยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
ยอดเงินสดุทายที่ลูกคาอัพเดท 15 วันกอนยื่น ตองมียอดเงินที่ครอบคลุมคาทัวรดวยนะคะ  
*** ไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจํา *** 
• หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาทั้ง 2 เลม 
• หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสดุ (เดือนตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน 
STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสมัภาษณ 
4.2 หากตองรบัรองคาใชจายใหบุคคลอ่ืนในคณะ ตองทาํเปนหนังสือรับรองคาใชจาย (BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทาง
ธนาคารเทาน้ัน ระบุชื่อเจาของบัญชี และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดชื่อ-สกุล
ใหตรงตามหนาพาสปอรต 
5. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 
- ทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สตูิบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสอืยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสอืยินยอมจากบดิา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ



 
 

  

กับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสาํเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครอง
บุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดาและมารดาเซ็นชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมกับเดินทางมาสมัภาษณกับบุตรที่
สถานทตูดวย 
7. กรณีลูกคาเคยมีวซีาเชงเกน ขอความกรณุารบกวนถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนแนบมาดวย 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

ในการจองทัวร ตองจองพรอมหนาพาสปอรต + มัดจํา 

ทางบริษัทจะถือวาการจองทัวรโดยสมบูรณ 

รายละเอียด ประวัติสวนตัวของแตละทานท่ีตองกรอกใหครบท้ังหมดทุกชองตามความเปนจริง 

(สําคัญมากมีผลตอการพิจารณาวีซา) 

 

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / เลขท่ีบัตรประชาชน 

.................................................................................................................................................................................................... 

เบอรโทรศัพทมือถอื(จําเปนมาก ในกรณีท่ีทางสถานทูตตองการติดตอในกรณเีรงดวน) 

.................................................................................................................................................................................................... 

พาสปอรตเลมเกา เลขท่ี / วันท่ีออก / วนัท่ีหมดอาย ุ

.................................................................................................................................................................................................... 

ท่ีอยูปจจุบัน / อาศัยมานานกีป่ /  เบอรบาน / เบอรมือถอื /สถานท่ีเกิด(จังหวัดท่ีเกิด) 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน /  เบอรบาน  

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

อาชีพปจจุบัน / ช่ือและท่ีอยูบริษัท / ตําแหนง / เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน / วันเร่ิมงาน /  

........................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

*กรณีเด็กอายตํุ่ากวา 20 ป ช่ือ บิดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / สัญชาติ  / สถานท่ีเกิด 

.................................................................................................................................................................................................... 

*กรณีเด็กอายตํุ่ากวา 20 ป ช่ือ มารดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / สญัชาติ  / สถานท่ีเกิด 

.................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 


