
 

VC CENTER 

 

  

 

 
 

วลินีอสุปราสาททราไก เคานสั พระราชวงัรูนดาเลร่กิา้ ชิกลุดา้ 9500 เฮลซิงก ิ

สะสมไมลข์องการบินไทย STAR ALLIANCE 
วนัที�หนึ�ง  สนามบนิสุวรรณภมู ิ- วลินีอสุ (ลทิวัเนีย) 

17.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิสุวรรณภมู ิช ั�น 4 เคาเตอรส์ายการบนิตรุกีแอรไ์ลน ์(TK) โดยมเีจา้หนา้ที�ใหก้ารตอ้นรบัพรอ้ม

อาํนวยความสะดวก 

22.35 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงวลินีอุส (VILNIUS) ประเทศลทิวัเนีย โดยสายการบนิตรุกีแอรไ์ลน ์เที�ยวบนิที� TK065/1407 

วนัที�สอง  วลินีอสุ- ชมเมือง 

*.*.*. แวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบนิอสิตนับูล ประเทศตรุก ี0545-0940*.*.*. 
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11.25น. เดนิทางถงึสนามบนิวลินีอสุ(VILNIUS) ประเทศลทิวัเนียหลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้....

จากนั�นนาํท่านออกเดนิทางสู่ตวัเมอืงวลินีอสุ(VILNIUS)เมอืงที�ไดช้ื�อว่าเป็นเมอืงที�สวยงามที�สุดในประเทศสมค่า

ความเป็นเมอืงหลวงศูนยก์ลางของทกุสิ�งทุกอย่าง ท ั�งยงัเป็นเมอืงที�ไดร้บัการขึ�นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจากยูเนสโก

เมื�อปี 1994 และหากตอ้งการเหน็ภาพความสวยงามเหลา่นี�ชดัเจนขึ�นตอ้งเขา้ไปชมในย่านเมอืงเก่า (OLD TOWN)

ซึ�งเป็นย่านเมอืงเก่าที�ใหญ่ที�สุดในเขตยุโรปกลาง ท ั �วบรเิวณนี�มากมายไปดว้ยอนุสาวรยี ์มมีหาวหิารประจาํเมอืงที�

สรา้งในสไตลนี์โอคลาสสกิ มองเหน็หอระฆงัเก่าแก่ประจาํเมอืง มชีมุชนชาวยวิที�ใหญ่ที�สุดแห่งหนึ�งนอกเขตประเทศ 

ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการชมอาคารและโบสถว์หิารต่างๆ ที�มอียู่ละลานตาท ั�งที�ก่อสรา้งดว้ยศิลปะบารอกและ

โกธิก ท ั �วพื�นที�กว่า 360 ตารางกโิลเมตรของวลินีอสุจงึเป็นเหมอืนสวรรคส์าํหรบัผูท้ี�ชื�นชอบและหลงใหลในเสน่หเ์มอืง

เก่าเช่นนี�    

นาํท่านถ่ายรูป (ภายนอก) มหาวหิารแห่งวลินีอสุ (VILNIUS CATHEDRAL) สิ�งก่อสรา้งที�มรูีปทรงเรยีบงา่ยแต่

ยิ�งใหญ่ มบีนัทกึประวตัศิาสตรก์ลา่วว่าในคร ั�งแรกของการก่อสรา้งมหาวหิารแห่งวลินีอสุเมื�อปี 1251 กลายเป็นมรดก

ทางประวตัศิาสตรท์ี�มชีื�อเสยีงที�สุดอกีแห่งหนึ�งของวลินีอสุ 

  นาํท่านชมประตูเมอืง (GATE OF DAWN)ที�มองแวบแรกอาจคิดว่าเป็นตรอกอาคารท ั �วไปเพราะถกูขนาบดว้ย

อาคารท ั�งสองขา้ง แต่จรงิๆ แลว้นี�คือความคลาสสกิของอดตีที�แฝงอยู่ในรูปทรงอาคารซึ�งดูเหมอืนเป็นประตูธรรมดา

ดงัที�เหน็ประตูเมอืงแห่งนี� เป็นส่วนหนึ�งของกาํแพงเมอืงโบราณ ถูกสรา้งขึ�นในช่วงปี 1503-1522 เพื�อเป็นปราการ

สาํคญัในการป้องกนัเมอืงจากการโจมตขีองขา้ศึกศตัรู ชาววลินีอสุจะรูจ้กัประตูเมอืงแห่งนี� ในชื�อ MEDININKAI

เพราะหากเดนิลอดใตซุ้ม้ประตูผ่านเขา้สู่ดา้นในเรากจ็ะไดพ้บกบัหมูบ่า้น MEDININKAI นั �นเอง ซึ�งจากเดมิที�มปีระตู

เมอืงถงึ 10 แห่ง หลงัจากมคีาํส ั �งจากทางการใหท้าํลายประตูอกี 9 แห่งทิ�งไปก็เหลอืเพยีงประตูแห่งนี� เพยีงหนึ�งเดยีว

ที�ยงัเหลอือยู ่หากเดนิลอดประตูเขา้ไปภายในจะมโีถงเลก็ๆ ที�ช ั�นบนกรุดว้ยกระจกส ีมโีบสถพ์ระแมม่ารผูีเ้ป็นที�ยดึ

เหนี�ยวจิตใจของชาวเมอืง ซึ�งมกัจะมผูีค้นผ่านเขา้มาอธิษฐานขอพรกนัอยู่ตลอด  

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

ที�พกั BEST WESTERN VILNIUSหรอืเทยีบเท่า 

วนัที�สาม  วลินีอสุ-ทราไก-ปราสาททราไก-เคานสั 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงทราไก (TRAKAI) เป็นเมอืงหลวงเก่า

ของลธิวัเนียมาก่อน ปจัจุบนัเมื�อ

ไมไ่ดด้าํรงสถานะเมอืงหลวงแลว้ 

ทราไกเป็นเพยีงเมอืงเลก็ๆ ที�เงยีบ

สงบ น่าอยู่น่าแวะไปเที�ยวมาก 

และยงัไดช้ื�อว่าเป็นเมอืงที�มาก

ดว้ยเสน่หแ์ห่งทะเลสาบนอ้ยใหญ่กว่า 100 แห่ง ท ั�งยงัมเีกาะอกีกว่า 20 แห่ง ทราไก

เป็นเมอืงที�มคีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตรแ์ละไดร้บัความนิยมอย่างมากในการท่องเที�ยว  

นาํท่านเขา้ชมปราสาททราไก (TRAKAI ISLAND CASTLE) ปราสาทหนิที�สรา้งโดยดยุคผูค้รองทราไกในอดีตเมื�อ

ราวศตวรรษที� 14 เพื�อใชเ้ป็นสถานที�พกัผ่อนในฤดูรอ้น และกส็รา้งอยู่บนทาํเลดเียี�ยมสาํหรบัการระวงัภยั นั �นคือบน
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เกาะเลก็ๆ ในทะเลสาบเกรฟ (LAKE GALVE) ปราสาทหลงันี� เคยเป็นที�อยู่ของดยุคแห่งทราไกมาก่อน แต่ต่อมาได ้

เปลี�ยนสภาพเป็นคุกสาํหรบักกัขงันกัโทษจากการที�มสีภาพเป็นเกาะกลางทะเลสาบนั �นเอง ปจัจบุนัมกีารสรา้งสะพาน

เชื�อมสาํหรบัการขา้มไปมาระหว่างแผ่นดนิใหญ่และเกาะ  

ความสวยงามที�ปะทะสายตานกัท่องเที�ยวเริ�มต ั�งแต่ในทะเลสาบเกรฟไปจนถงึตวัปราสาทที�สรา้งดว้ยสถาปตัยกรรม

แบบโกธกิ 

จากนั�นนาํท่านเดนิทางสู่เมอืงเคานสั (KAUNAS) เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศลทิวัเนีย เมอืงเคานสันี�ถอืเป็น

เมอืงศูนยก์ลางในภมูภิาคนี�มาต ั�งแต่ช่วงยุคศตวรรษที� 15 เป็นเมอืงที�มคีวามสาํคญัในดา้นการเป็นเมอืงสาํคญั

ทางดา้นประวตัศิาสตร ์เป็นเมอืงศูนยก์ลางท ั�งดา้นเศรษฐกจิการคา้ การศึกษา และวฒันธรรมมาตั�งแต่อดีตจนถงึ

ปจัจบุนั นอกจากนี� เมอืงเคานสัยงัเคยเป็นเมอืงหลวงช ั �วคราวของลทิวัเนีย และเคยไดช้ื�อว่า “ลติเติ�ล ปารสี” ดว้ย

ความรํ �ารวยท ั�งดา้นวฒันธรรม แฟช ั �น การคา้ และการศึกษาที�คลา้นคลงึกบัปารสีอย่างมาก  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นาํท่านชมย่านเมอืงเก่าเคานสั (KAUNAS OLD TOWN)ที�ไดช้ื�อว่าเป็นศูนยก์ลางทางประวตัศิาสตรข์องเมอืง 

มากมายดว้ยแลนดม์ารก์และสิ�งก่อสรา้งที�ไดถู้กอนุรกัษเ์อาไวอ้ย่างดี

ต ั�งแต่ช่วงยุคกลาง ทา่นจะไดเ้หน็ศิลปะจากหลายยุคไมว่่าจะเป็น 

โกธคิเรเนสซองส ์และบาโรค ศาลาว่าการเมอืงเคานสั (KAUNAS 

TOWN HALL)อาคารโบราณสขีาวที�โดดเด่นดว้ยหอคอยสูงถงึ 53 

เมตร เป็นอาคารที�สูงที�สุดในย่านเมอืงเก่าแห่งนี�  ศาลาว่าการไดถ้กูเริ�ม

สรา้งขึ�นคร ั�งแรกเมอืงปี 1542 มกีารสรา้งเสริมเพิ�มเตมิและบูรณะใหม่หลายต่อหลายครั�ง แต่ศาลาว่าการแห่งนี�ก็เป็น

ศูนยก์ลางเมอืงมาต ั�งแต่ช่วงยุคกลาง ไมว่่าจะเป็นสถานที�ชุมนุม ซื�อขายแลกเปลี�ยน จดังานรื�นเริง จดังานแต่งงาน 

หรอืกระท ั �งพธิสีาํคญัทางการเมอืงกม็กัจดัขึ�นที�นี� ชม (ภายนอก) มหาวหิารเคานสั (KAUNAS CATHEDRAL)มหา

วหิารสาํคญัประจาํเมอืงแห่งนี� ไดถ้กูสรา้งขึ�นดว้ยอฐิในสไตลโ์กธิคตั�งแต่ช่วงตน้ศตวรรษที� 15 เป็นโบสถแ์ห่งนิกาน

โรมนัคาทอลกิที�อุทศิแด่ เซนตปี์เตอรแ์ละเซนตพ์อลและไดถ้กูจดัใหเ้ป็นหนึ�งในสิ�งก่อสรา้งที�เป็นมรดกทาง

ประวตัศิาสตรท์ี�สาํคญัของลทิวัเนียอกีดว้ย 

นาํท่านชม (ภายนอก) ปราสาทเคานสั (KAUNAS CASTLE)ปราสาทโบราณที�สนันิษฐานว่าไดถู้กสรา้งขึ�นต ั�งแต่ช่วง

กลางศตวรรษที� 14 สวยสงา่ดว้ยสถาปตัยกรรมสไตลโ์กธคิ ตวัปราสาทตั�งอยู่ใกลก้บัจดุบรรจบของสองแมน่ํ �า 

ออกแบบใหเ้ป็นท ั�งป้อมปราการป้องกนัเมอืงและปราสาทขนาดใหญ่  

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

ที�พกั  EUROPA ROYALE KAUNAS หรอืเทยีบเท่า 

วนัที�สี�  เคานสั - ลตัเวยี - พระราชวงัูนดาเล ่- รกิา้ 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านขา้มพรมแดนสู่ประเทศลตัเวยี (LATVIA)สู่เมอืงฟิลสร์นัดาเล ่(PILSRUNDALE) 

ถ่ายรูปกบัตวัอาคารพระราชวงัรูนดาเล ่(RUNDALE PALACE)สิ�งก่อสรา้งที�สวยงามดว้ย

สถาปตัยกรรมบารอกและรอกโคโค ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอติาเลยีน“FRANCESCO 

BARTOLOMEO RASTRELLI”ซึ�งเป็นคนเดียวกบัที�เคยออกแบบพระราชวงัเฮอรม์เิทจใน
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นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์แห่งรสัเซยี สาํหรบัพระราชวงัรูนดาเลแ่ห่งนี�ถกูสรา้งขึ�นเพื�อเป็นพระราชวงัฤดูรอ้นของดยุค

แห่งคอรท์แลนด ์(DUKES OF COURTLAND) เอริน์โจฮนัไบรอน ในศตวรรษที� 18 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  นาํท่านสู่เมอืงรกิา้ (RIGA)เมอืงที�สวยงามที�สุดอกีแห่งหนึ�งในแถบทะเลบอลตกิเมอืงเตม็ไปดว้ยสถาปตัยกรรมเก่าแก่

บนอาคารสถานที�ท ั�งหลาย ศูนยร์วมของอาคารสถาปตัยกรรมอารท์นูโวที�มากมายที�สุดใน

ยุโรปซึ�งสรา้งขึ�นต ั�งแต่เมื�อกว่า 800 ปีที�แลว้ในขณะเดยีวกนัช่วงศตวรรษที� 14-15pยงัมี

ชื�อเสยีงในดา้นการเป็นเมอืงท่าทางทะเลที�มกีารตดิต่อทาํการคา้กบัต่างชาต ิช่วงนั�นจะมี

พ่อคา้จากหลายประเทศใกลเ้คียงเขา้มาคา้ขายแลกเปลี�ยนวฒันธรรมกนัค่อนขา้งมาก 

กลายเป็นเสน่หด์ีๆ  สาํหรบัรกิา้ที�มากมายดว้ยประวตัศิาสตร ์เมอืงเก่า รา้นคา้ รา้นอาหาร 

โรงแรมและแหลง่ชอ้ปปิ� งสนิคา้เก่าราคาถกูมากมาย  

นาํท่านสู่ ย่านเมอืงเก่ารกิา้(RIGA OLD TOWN)ตามหลกัฐานทางประวตัศิาสตรส์นันิษฐานว่าเดมิทเีมอืงริกา้ถูก

สรา้งใหเ้ป็นปราการด่านแรกที�ยิ�งใหญ่เพื�อพรอ้มป้องกนัขา้ศึกดว้ยการก่อกาํแพงอฐิสูง 10 เมตร หนา 3 เมตรและ

ยาวถงึ 2 กโิลเมตร รอบกาํแพงสรา้งหอสงัเกตการณไ์ว ้29 จดุ จน

ราวปี 1422 กม็กีารสรา้งป้อมสูง 4 ช ั�นขึ�นเพิ�มเติมพรอ้มกบัการขดุคู

ลอ้มเมอืงกวา้ง 90 เมตรเพื�อใหก้ารเขา้ถงึของขา้ศึกทาํไดย้ากเยน็ขึ�น 

และยงัประทบัปืนใหญ่ไวเ้ป็นระยะ ชมย่านโดมสแควร ์(DOME 

SQUARE)ลานกวา้งที�เป็นสญัลกัษณ์สาํคญัของเมอืง เป็นที�ต ั�งของ

วหิารแห่งรกิา้ (RIGA DOME CATHEDRAL)ที�ยิ�งใหญ่แห่งเมอืงนี�  

และยงัถอืเป็นวหิารในยุคกลางที�ใหญ่ที�สุดในประเทศแถบบอลติกอกี

ดว้ย วหิารแห่งรกิา้สรา้งขึ�นเมื�อปี 1211 ต่อมาในปี 1226 วหิารแห่งรกิา้ไดถ้กูต่อเตมิใหย้ิ�งใหญ่ขึ�นกว่าเดมิและ

อลงัการขึ�นอีกในปี 1595มหีอคอยสูง 90 เมตร แต่กย็งัคง ท ั�งยงัเป็นวหิารที�เก่าแก่ที�สุดในเมอืงริกา้แห่งนี�ความ

สวยงามอยู่เช่นเดมิไมเ่ปลี�ยนแปลง ถ่ายรูปอนุสาวรยีอ์ิสรภาพ (FREEDOM MONUMENT)ซึ�งเป็นเหมอืน

สญัลกัษณแ์ห่งอสิรภาพของชาวลตัเวยีที�หลุดพน้จากชาตมิหาอาํนาจท ั�งหลาย อนุสาวรยีT์URAIDA CASTLEแห่งนี�

สรา้งในปี 1935 เป็นรูปหญงิสาวนามว่า MILDAกาํลงัชูดาว 3 ดวงไวเ้หนือศีรษะจนสุดแขน มคีวามสูงประมาณ 42 

เมตร ซึ�งดาวท ั�งสามนั�นเป็นสญัลกัษณแ์ทนการรวมตวักนัของภูมภิาคท ั�งสามของลตัเวยีซึ�งกค็ือ KURZEME, 

VIDZEME และ LATGALE 

นาํท่าน ผ่านชมปราสาทรกิา้ (RIGA CASTLE) ปราสาทสวยหลงัใหญ่รมิแม่นํ �าดวักาว่า ตวัปราสาทสรา้งขึ�นคร ั�งแรก

ในปี 1330 แต่สรา้งขึ�นใหมใ่นช่วงศตวรรษที� 15-16 แมจ้ะผ่านการบูรณะมาหลายต่อหลายคร ั�ง แต่ปราสาทรกิา้กย็งั

สวยและยิ�งใหญ่ไมเ่สื�อมคลาย ปจัจบุนัปราสาทรกิา้เป็นที�พาํนกัของประธานาธิบดขีองลตัเวยี และเป็นที�ต ั�งของ

พพิธิภณัฑ ์

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

ที�พกั  RIGA ISLAND HOTELหรอืเทยีบเท่า 

วนัที�หา้  รกิา้ - ชิกลุดา้ - ปราสาททูไรดา้ - พารน์ - ทาลลนิน์ 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 นาํท่านเดินทางสู่เมอืงชกิลุดา้ (SIGULDA)เมอืงเลก็ๆ เงยีบสงบที�อยู่ห่างออกไปจากเมอืงริกา้ไมไ่กล ...นาํท่าน 

ถ่ายรูปดา้นหนา้กบัปราสาททูไรดา้ (TURAIDA CASTLE)ปราสาทหลงัใหญ่นี�

ไดถ้กูสรา้งขึ�นในปี 1214 เพื�อเป็นป้อมปราการของเมอืง ตวัปราสาทสรา้งขึ�น

ดว้ยอฐิสแีดงตามสไตลบ์อลตกิโบราณ 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นาํท่านสู่ ประเทศเอสโตเนีย (ESTONIA)เมอืงตากอากาศชื�อดงัใน

แถบทะเลบอลติก เมอืงที�ว่านี�ก็คือ ปารนู์ (PARNU) เมอืงแห่งการพกัผ่อน เมอืงแห่งการทาํกจิกรรมวนัหยุดรมิ

ชายหาด ท่ามกลางการเที�ยวชมแนวอาคารบา้นเรอืนโบราณสไตลอ์ารท์นูโวและยงัมมีมุใหช้อ้ปปิ� งในย่านตวัเมอืงดว้ย 

ส่วนโรงแรมและรา้นคา้รา้นอาหารกม็ไีวร้อตอ้นรบันกัท่องเที�ยวมากมายอยู่แลว้ ปารนู์เกดิเป็นเมอืงขึ�นมากร็าวปี 

1251 ในอดตีปารนู์เป็นเมอืงท่าที�สาํคญัของเอสโตเนีย จนปจัจุบนักม็คีวามสาํคญัในแงก่ารเป็นเมอืงรสีอรท์ที�สามารถ

สรา้งรายไดจ้ากนกัท่องเที�ยวใหก้บัประเทศไดอ้ย่างมากมาย ซึ�งจะมนีกัท่องเที�ยวหนาตาขึ�นกใ็นช่วงฤดูรอ้นราวเดอืน

มถินุายนถงึสงิหาคมของทกุปี 

 นาํท่านเดินทางสู่เมอืงทาลลนิน ์(TALLINN)ซึ�งไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นเมอืงที�สวยงามและเก่าแก่ที�สุดในยุโรปเหนือ 

มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนาน มกีาํแพงเมอืงเก่าและป้อมปราการเมอืงที�ผ่านรอ้นผ่านหนาวท่ามกลางประวตัศิาสตร์

ชาติที�มรีากฐานการคงอยู่ของมนุษยม์านานกว่า 3000ปี ขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 1997 และเป็น

เมอืงแห่งเทพนิยาย ..... 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

ที�พกั HOTEL EUROPAหรอืเทยีบเท่า 

วนัที�หก  ทาลลนิน์ - ชมเมือง - เฮลชิงก ิ

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชมเมอืงทาลลนิน ์(TALLINN)ย่านเมอืงเก่า (OLD TOWN) 

ที�นี�เป็นแหลง่ชมสถาปตัยกรรมโบราณของเก่าของแก่ในทาลลนิน ์เรา

จะไดพ้บกบัอนุสาวรยีแ์ละสิ�งก่อสรา้งที�มมีาต ั�งแต่ในศตวรรษที� 14 มี

โบสถเ์ก่า บา้นเรอืนเก่าแต่สวยงาม มตีรอกเลก็ๆ  

.....ชมย่านทูมเปีย (TOOMPEA)จากการที�อดีตเคยเป็นยา่นอยู่อาศยั

ของคนรํ �ารวยระดบัเจา้เมอืง เหลา่ขนุนางและพ่อคา้วาณิชท ั�งหลาย ทาํ

ใหน้บัถงึวนันี�ย่านทมูเปียจงึเตม็ไปดว้ยปราสาทเก่าสูงใหญ่ซึ�งเคยเป็น

บา้นพกัของเจา้เมอืงเดมิในอดีต และถกูปรบัสภาพใหเ้ป็นที�ต ั�งของ

หน่วยงานราชการ เป็นศูนยก์ลางการบรหิารประเทศ ถ่ายรูปกบัโบสถอ์

เลก็ซานเดอรเ์นฟสกี� (ALEXANDER NEVSKY CATHEDRAL)เป็นโบสถร์สัเซยีนออรโ์ธดอกซท์ี�ใหญ่ที�สุดใน

เอสโตเนียและยงัเป็นโบสถท์ี�ใหญ่ที�สุดในทาลลนินอ์กีดว้ย สรา้งตามพระบญัชาของชารล์อเลก็ซานเดอรท์ี�3ในระหว่าง

ปี 1894-1900 โดยมช่ีางฝีมอืจากนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์เป็นผูร้บัพระบญัชานั�นในการออกแบบ และโบสถอ์เลก็ซาน

เดอรเ์นฟสกี�ยงัเคยอยู่ในการดูแลของคณะสงฆจ์ากมอสโควม์าก่อนเพราะถกูสรา้งขึ�นในยุคที�เอสโตเนียยงัคงอยู่

ภายใตก้ารปกครองของรสัเซยี โบสถอ์เลก็ซานเดอรเ์นฟสกี� เป็นสิ�งก่อสรา้งที�แสดงถงึสถาปตัยกรรมที�สวยงามได ้
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อย่างโดดเด่นที�สุดอีกแห่งหนึ�งในยุโรปตวัอาคารโบสถป์ระกอบดว้ย 5 โดมทรงหวัหอม และจดุเด่นอกีอย่างหนึ�งของ

โบสถห์ลงันี�คือบนตวัหอคอยจะมรีะฆงัแขวนไวถ้งึ 11 ใบ ซึ�งใบที�มเีสยีงดงักอ้งกงัวานและใหญ่ที�สุดจะมนีํ �าหนกัถงึ 

15 ตนั 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรอืเฟอรร์ี� เพื�อเดนิทางสู่ เมอืงเฮลซงิก ิ(HELSINKI) ประเทศฟินแลนด ์(FINLAND) เมอืง

หลวงปจัจบุนัของฟินแลนด ์...เมอืงที�มปีระวตัิศาสตรเ์ก่าแก่มวีฒันธรรมโบราณส่งผ่านมาในรูปแบบของ

สถาปตัยกรรมสวยๆ  

....อสิระชอ้ปปิ� งถนนมานไฮม ์(MANHEIM STREET)เพื�อพบกบัศูนยร์วมนานาสนิคา้แบรนดเ์นมที�มอียู่ตลอดแนว

ถนน เตม็ไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่..... 

คํ �า อสิระกบัการรบัประทานอาหารคํ �าเพื�อมเีวลาชอ้ปปิ� งไดอ้ย่างเตม็ที� 

ที�พกั  CUMULUS RESORT AIRPORT CONGRESSหรอืเทยีบเท่า 

วนัที�เจด็  เฮลชิงก ิ- ชมเมือง - ประเทศไทย 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชมเมอืงเฮลซงิก ิเซเนทสแควร ์(SENATE SQUARE)จตัรุสักลางเมอืงที�ยิ�งใหญ่ที�สุดของ

เฮลซงิกอิยู่ที�นี�ลานกวา้งศูนยก์ลางทกุกจิกรรมของเมอืงและเป็นพื�นที�ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน

ของเฮลซงิกแิละถอืเป็นสญัลกัษณส์าํคญัของเมอืงที�นกัทอ่งเที�ยวต่างชาตจิะตอ้งเดินทางเขา้มาชม

และถ่ายภาพเป็นที�ระลกึเสมอ ซึ�งส่วนใหญ่จดุนี�มกัเป็นจดุแรกในการเริ�มตน้เที�ยวชมเฮลซงิก ิใจ

กลางเซเนทสแควรส์งา่งามโดดเด่นดว้ยอนุสาวรียพ์ระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี� 2 หนึ�งในกษตัรยิแ์ห่ง

ราชวงศโ์รมานอฟผูท้รงไดร้บัการถวายฉายาว่า “ซารผู์ใ้หอ้สิรภาพ” จากการประกาศเลกิทาสให ้

เอกราชแก่ชนชาวรสัเซยี แต่กลบัถกูลอบปลงพระชนมใ์นปี 1881 จงึมกีารสรา้งอนุสาวรยีแ์ห่งนี�

ขึ�นในปี 1894 เพื�อแทนการราํลกึถงึความยิ�งใหญ่ของพระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี� 2 ที�ทรงสรา้งความ

เปลี�ยนแปลงใหเ้กดิขึ�นกบัรสัเซยีซึ�งมสี่วนเชื�อมโยงถงึการพฒันาฟินแลนดด์ว้ย นาํท่านถ่ายรูป

ดา้นหนา้ มหาวหิารเฮลซงิก ิ(HELSINKI CATHEDRAL) อาคารหลงัสขีาวที�เหน็ไดช้ดัเจนเมื�อยนือยู่บนเซเนทส

แควร ์แต่เดมิเรียกมหาวหิารแห่งนี�ว่า “โบสถนิ์โคลสั” ถอืเป็นแลนดม์ารก์สาํคญัอีกแห่งของเมอืง ตวัอาคารหลงัใหญ่

สขีาวบริสุทธิ� ตดักบัสเีขยีวมรกตของหลงัคาโดมเป็นสถาปตัยกรรมชิ�นงามอกีแห่งของเฮลซงิกทิี�ไมค่วรพลาดชม

เดด็ขาดมหาวหิารเฮลซงิกเิป็นศาสนสถานแห่งครสิตจกัรนิกายลูเธอรนัที�ออกแบบสรา้งดว้ยสไตลนี์โอคลาสสกิ และ

สรา้งเสรจ็สมบูรณใ์นปี 1852ภายหลงัมกีารบรูณะและสรา้งต่อเตมิท ั�งส่วนของโดมและใตอ้าคารมหาวหิาร ปจัจบุนั

กลายเป็นหนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวที�ไดร้บัความนิยมมาก ...นาํท่านถ่ายรูปดา้นหนา้มหาวหิาร 

อสุเปนสกี� (USPENSKI CHURCH) โบสถค์รสิตนิ์กายออรโ์ธดอกซท์ี�ใหญ่ที�สุดในยุโรปตะวนัตกซึ�งสรา้งขึ�นต ั�งแต่ปี 

1868 และสรา้งเสรจ็ในอกี 6 ปีหลงัจากนั�นถอืเป็นศาสนสถานที�สรา้งขึ�นเพื�อแทนความสมัพนัธท์ี�มต่ีอรสัเซยีซึ�งเคย

เขา้มาปกครองฟินแลนดน์านเกินกว่า 100 ปี ท ั�งภายนอกและภายในมหาวหิารแห่งนี�จงึสวยงามดว้ยสถาปตัยกรรม

แบบรสัเซยีเกอืบท ั�งหมด เพราะสรา้งดว้ยสไตลม์หาวหิารเก่าที�เคยมใีนกรุงมอสโกเมื�อราวศตวรรษที� 16โดดเด่นดว้ย

เอกลกัษณส์าํคญัที�ทาํใหใ้ครๆ ต่างกจ็าํไดด้ว้ยโดมทองบนยอดหลงัคาเขยีวมรกตคลุมอาคารอฐิสนีํ �าตาลแดงเอาไว ้
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แต่ก็สรา้งเสรจ็หลงัจากที�สถาปนิกผูอ้อกแบบเสยีชวีติไปแลว้ มหาวหิารอสุเปนสกี�ถกูสรา้งอยู่บนหนา้ผาสูงแถบชาน

เมอืงที�เป็นเหมอืนจดุชมววิเมอืงไดท้ ั �วและกวา้งไกล ....นาํท่านเดินทางสู่สนามบนิเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

18.10 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิตรุกแีอรไ์ลนเ์ที�ยวบนิที� TK1764/TK068 

วนัที�แปด  ประเทศไทย 

*.*.*. แวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบนิอสิตนับูล ประเทศตรุก2ี240-0150 *.*.*. 

15.10 น. (เวลาทอ้งถิ�น) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิ�ภาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที�เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กตํ �ากวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กตํ �ากวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ท่าน 
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อตัรานี� รวม 
1. ค่าต ั �วเครื�องบนิไป-กลบั (Economy Class) ที�ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านั�น (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 
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จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ�นสาํหรบัการเปลี�ยนแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเที�ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหวัหนา้ทวัรน์าํเที�ยวตามรายการ 

5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที�ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า  

6. ค่าวซี่าเชงเกน้ 

7. ค่าทปิ 

8. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�)  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,550,000 บาท (ตามเงื�อนไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื�อนยา้ยเพื�อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลื�อนยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านั�น) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเติมกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที�มอีายุต ั�งแต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 

ลา้นบาท]เท่านั�น 

อตัรานี� ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ี�ไมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื�องดื�มที�ส ั �งพเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํ�าหนกัเกนิ 

จากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 20 กก.และมากกว่า 1 ชิ�น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมค่ีาที�สูญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ที�จ่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิ�ม 7 % ในกรณีที�ตอ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมนํ�ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรบัขึ�นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื�นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื�องดื�มส ั �งพเิศษ 

ค่าบริการพเิศษต่างๆ  

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
 

**กรุณาอา่นเงื�อนไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ี�ทา่นไดร้บัถอืเป็น 
สญัญาการเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

เงื�อนไขการจอง 
กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงนิมัดจํา ทา่นละ 30,000 บาทภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะนั�นทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ�ที�จะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เงื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 15วนักอ่นการเดนิทางหากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดย
เหตจํุาเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิ 
เง ื�อนไขการสํารองที�น ั�ง  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ�การยา้ยเมอืงที�เขา้พกั เช่น กรณีที�เมอืงน ั�นมกีาร
จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที�ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท 
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- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจํานวนตามราคา
ทวัร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางที�เกดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามที�ทางบรษัิทระบขุอ้ความ
บางอยา่งในนั�นดว้ย เพื�อจะไดย้นืยันกับสายการบนิและตวัแทนบรษัิทที�ตา่งประเทศ (ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิ
และบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ทางบรษัิทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดขึ�นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ หรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ (กรณีออก
ตั�วเครื�องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีที�กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน (สอบถามเพิ�มเตมิจากทางบรษัิทฯอกีครั�งนงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางที�เกดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามที�ทางสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงื�อนไข
สายการบนินั�น ๆ เพื�อจะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิทที�ตา่งประเทศ (ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและ
บรษัิทตา่งประเทศ) ทั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว หรอืคา่ตั�ว
เครื�องบนิ (กรณีออกตั�วเครื�องบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่กรณีที�ทา่นยื�นวซีา่แลว้ 

หมายเหต ุ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ
ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทาง
ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั �งในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สี

นํ�าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 
14 วนักอ่นการเดนิทาง  
- เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ในกรณีที�ลกูคา้
ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั�ง มฉิะนั�นทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายใดๆ ทั �งสิ�น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วม
เดนิทางเป็นสาํคญั…. 
- หลงัจากที�มกีารจองทวัรแ์ละไดช้ําระคา่มัดจําทวัรห์รอืทั �งหมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืชาํระโดยตรง
กบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมด 
- นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที�สายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้ง
เป็นผูท้ี�มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ�าหนัก
ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี�มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ�นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที�
เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที�เชค็อนิเทา่นั�น 
 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทั �งสิ�น 
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ั �งหมด  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึ�งในกรณีนี�ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ั �งหมด
หักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 เนื�องจากรายการทวัรน์ี�เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้สถานฑตู เพื�อใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรื�องวซีา่ของทา่น เนื�องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมื�อทา่นไดช้าํระ
เงนิมัดจําหรอืทั �งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่
ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที�ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื�นคํารอ้งใหมก่็ตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีม
ใหมท่กุครั�ง  
 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 
โปรดแตง่กายสภุาพ ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที�ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิ�มเตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอํานวยความสะดวกในขั �นตอนการยื�นวซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 
ทางสถานทตูฯเทา่นั�น ซึ�งอาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ที�นี� 
 เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯกอ่นทกุครั�งมฉิะนั�นทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทั �งสิ�นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วม
เดนิทางเป็นสาํคญั  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ที�เคยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นที�รักเกยีจ 
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ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื�มสรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ื�น เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มา
กลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ื�นชกัชวนผูผ้ื�นใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพื�อความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นที�มคีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพื�อความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นที�มเีด็กทารกอายตุํ�ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทวัรเ์พื�อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอื�น 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นที�ตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซื�อทัวร ์เพื�อหาขอ้สรุปร่วมกัน) 
 ทา่นที�จะออกตั�วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพื�อขอคํายนืยันวา่ทวัรนั์�นๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตั�วโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์�นยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
นั�นได ้
 ใน 1 วนั คนขับรถจะทํางานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริ�มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลี�ยน - เมื�อทา่นจองทวัรแ์ละชาํระมัดจําแลว้
หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บรษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น
เอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั �งหมด 
 

ขอ้ความซึ�งถอืเป็นสาระสําหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิึ�งร่วมเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางที�มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที�พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที�ทอ่งเที�ยวพรอ้มทั �งการสมัมนา ดงูาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทั �งนี�
ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายที�เกดิจากโรงแรมที�พัก ยานพาหนะ,  อันเนื�องจากอบุัตเิหตรุวมถงึ
ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยน
เงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที�ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น,  ตลอดจนการถูก
ปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานที�เกี�ยวขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑตู รวมถงึผูม้อีํานาจทําการแทนประจําประเทศ
ไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื�องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึ�งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถงึใน
ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทั �งใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงื�อนไขที�บรษัิทฯ 
ที�รับประกนัในกรณีที�ผูร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทาง
ออก หรอื เขา้ประเทศ เนื�องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิต่อ
เฉพาะพื�นที�มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื�อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิ�งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการ
เดนิทาง อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื�อความเหมาะสมทั �งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทั �งนี�การขอ
สงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ�งร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคณุทุกทา่นที�ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในคร ั�งนี�” 
เอกสารประกอบการขอวซีา่เยอรมน ี 
 
*** ยื�นวซีา่เดี�ยวแสดงตนที�สถานทตูเยอรมน ี ในทุกกรณ*ี** 
ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยื�นโดยประมาณ 7 วนั  
เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที�ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 
ชุด ในวนัยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทูต และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง
ออกมาได ้
 
1.หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ย
กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณา
นํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  
 
2. รูปถา่ย รูปถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา้ 90 เปอรเ์ซ็นตข์องพื�นที�รูปถา่ย  
จํานวน 2 ใบ หา้มตกแตง่รูป ถ่ายจากรา้นถา่ยรูปเทา่นั�น หา้มสวมแวน่ตา หรอืเครื�องประดบั ,  
ตอ้งไมเ่ป็นรูปสติ�กเกอร ์**แนะนําใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ หาก
จําเป็น** 
3. หลกัฐานการทํางาน  
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ
ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สาํเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที� 
โฉนดที�ดนิ เป็นตนั 
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 
- กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัที�กําลงัศกึษาอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นั�น 
(สถานทตูไมรั่บเอกสารที�เป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยื�นวซีา่) 
- กรณีที�เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 
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4. หลกัฐานการเงนิ  
4.1 สาํเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสาํเนายอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ 
ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภาษณ์  
ยอดเงนิสดุทา้ยที�ลกูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยื�น ตอ้งมยีอดเงนิที�ครอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ยนะคะ  
*** ไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และฝากประจํา *** 
• หากมกีารตอ่เลม่จากสมุดเลม่เกา่ กรุณาถา่ยสาํเนามาทั �ง 2 เลม่ 
• หากในสําเนาบัญชบีุ๊คแบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื�องดว้ยนะคะ) แนะนําใหข้อเป็น 
STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัดสมัภาษณ์ 
4.2 หากตอ้งรับรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอื�นในคณะ ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK GUARANTEE) ที�ออกจากทาง
ธนาคารเทา่นั�น ระบชุื�อเจา้ของบญัช ีและบคุคลที�เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้่ายใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชื�อ-สกลุ
ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
5. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นสาํเนา 
- ทะเบยีนบา้น 
- บตัรประชาชน 
- สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 20 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร (ถา้ม)ี 
- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 
6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุห ้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ
กบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีํานาจปกครอง
บตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาเซ็นชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มกับเดนิทางมาสมัภาษณ์กับบตุรที�
สถานทตูดว้ย 
7. กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ ขอความกรุณารบกวนถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้แนบมาดว้ย 
 

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรับเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 
 

 


