
 

 
 

 
 

 
 

 
  

ยุโรปบอลติก 8 วัน 5 คืน 

ฟินแลนด์-ลัตเวีย-ลิทัวเนีย-เอสโตเนีย 

เฮลซิงกิทาลลินน์ชิกุลด้า ปราสาททูไรด้าปาร์นู 

ริก้าพระราชวังรูนดาเล่เคานัสปราสาททราไกวิลนีอุส 

(QATAR AIRWAYS) 

วันที่หนึ่ง  สนามบินสุวรรณภูมิ – เฮงชิงก ิ 

16.00  น. พร้อมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4เคาเตอร์สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การ

ต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวก 

19.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฮงชิงก(ิHELSINKI)ประเทศฟินแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ QR833 / QR303*.*.*. แวะเปลี่ยน

เครื่องที่เมืองโดฮาการ์ตาร์. *.*.*. 

 

วันทีส่อง  เฮงชิงกิ -ท่าเรือเฟอรรี่ -ทาลลินน์ 

06.55 น. (เวลาท้องถิ่น)เดินทางถึง สนามบินเมืองเฮงชิงก(ิHELSINKI) ประเทศฟินแลนด์ เมืองหลวงของประเทศ

ฟินแลนด์เจ้าของนาม “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” นครลูกครึ่งที่มีประชากรกว่าสี่แสนคนที่นี่มีทั้งชาวฟินน์และส

วีดิช เนื่องจากฟินแลนด์เคยอยู่ในอารักขาของสวีเดนในอดีต ต่อมาในสมัยพระเจ้าชาร์ของรัสเซีย ได้ทรงขยาย

อ านาจเข้ามาในฟินแลนด์ และได้ย้ายเมืองหลวงมาตั้งอยู่ที่เฮลซิงกินับแต่นั้นมา.....หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว.... 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่เพ่ือเดินทางสู่เมืองทาลลินน์ (TALLINN)ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่

สวยงามและเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรปเหนือ มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีก าแพงเมืองเก่าและป้อมปราการเมืองที่ 

ฟินแลนด-์ลัตเวีย-ลิทัวเนีย-เอสโตเนีย 



 

 
 

 

ผ่านร้อนผ่านหนาวท่ามกลางประวัติศาสตร์ชาติที่มีรากฐานการคงอยู่ของมนุษย์มานานกว่า 3000ปี ขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 1997 และเป็นเมืองแห่งเทพนิยาย ..... 

ประเทศเอสโตเนีย (ESTONIA)เมืองตากอากาศชื่อดังในแถบทะเลบอลติก เมืองที่ว่านี้ก็คือ ปาร์นู (PARNU) 

เมืองแห่งการพักผ่อน เมืองแห่งการท ากิจกรรมวันหยุดริมชายหาด ท่ามกลางการเที่ยวชมแนวอาคารบ้านเรือน

โบราณสไตล์อาร์ทนูโวและยังมีมุมให้ช้อปปิ้งในย่านตัวเมืองด้วย ส่วนโรงแรมและร้านค้าร้านอาหารก็มีไว้รอ

ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากมายอยู่แล้ว ปาร์นูเกิดเป็นเมืองขึ้นมาก็ราวปี 1251 ในอดีตปาร์นูเป็นเมืองท่าท่ีส าคัญ

ของเอสโตเนีย จนปัจจุบันก็มีความส าคัญในแง่การเป็นเมืองรีสอร์ทที่สามารถสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวให้กับ

ประเทศได้อย่างมากมาย ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวหนาตาขึ้นก็ในช่วงฤดูร้อนราวเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมของทุกปี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย         น าท่านชมเมืองทาลลินน์ (TALLINN)ย่านเมืองเก่า (OLD TOWN) ที่นี่เป็นแหล่งชมสถาปัตยกรรมโบราณของ

เก่าของแก่ในทาลลินน์ เราจะได้พบกับอนุสาวรีย์และสิ่งก่อสร้างที่มีมาตั้งแต่ในศตวรรษท่ี 14 มีโบสถ์เก่า 

บ้านเรือนเก่าแต่สวยงาม มีตรอกเล็กๆ  

.....ชมย่านทูมเปีย (TOOMPEA)จากการที่อดีตเคยเป็นย่านอยู่

อาศัยของคนร่ ารวยระดับเจ้าเมือง เหล่าขุนนางและพ่อค้าวาณิช

ทั้งหลาย ท าให้นับถึงวันนี้ย่านทูมเปียจึงเต็มไปด้วยปราสาทเก่า

สูงใหญ่ซึ่งเคยเป็นบ้านพักของเจ้าเมืองเดิมในอดีต และถูกปรับ

สภาพให้เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ เป็นศูนย์กลางการ

บริหารประเทศ ชมโบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ (ALEXANDER 

NEVSKY CATHEDRAL)เป็นโบสถ์รัสเซียนออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่

ที่สุดในเอสโตเนียและยังเป็นโบสถ์ท่ีใหญ่ที่สุดในทาลลินน์อีกด้วย 

สร้างตามพระบัญชาของชาร์ลอเล็กซานเดอร์ที่3 ในระหว่างปี 

1894-1900 โดยมีช่างฝีมือจากนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นผู้รับพระบัญชานั้นในการออกแบบ และโบสถ์อเล็ก

ซานเดอร์เนฟสกี้ยังเคยอยู่ในการดูแลของคณะสงฆ์จากมอสโคว์มาก่อนเพราะถูกสร้างขึ้นในยุคท่ีเอสโตเนียยังคง

อยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซีย โบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสกี้เป็นสิ่งก่อสร้างที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

ได้อย่างโดดเด่นที่สุดอีกแห่งหนึ่งในยุโรปตัวอาคารโบสถ์ประกอบด้วย 5 โดมทรงหัวหอม และจุดเด่นอีกอย่าง 

 



 

 
 

 

หนึ่งของโบสถ์หลังนี้คือบนตัวหอคอยจะมีระฆังแขวนไว้ถึง 11 ใบ ซึ่งใบที่มีเสียงดังก้องกังวานและใหญ่ที่สุดจะมี

น้ าหนักถึง 15 ตัน 

ค่ า รบัประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก HOTEL EUROPAหรือเทียบเท่า 

 

วันทีส่าม  ทาลลินน์ - ชิกุลด้า - ริก้า 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่เมืองชิกุลด้า (SIGULDA)เมืองเล็กๆ เงียบสงบที่อยู่ห่างออกไปจากเมืองริก้าไม่ไกล ...น าท่าน 

เข้าชมปราสาททูไรด้า (TURAIDA CASTLE)ปราสาทหลังใหญ่นี้ได้ถูกสร้าง

ขึ้นในปี 1214 เพ่ือเป็นป้อมปราการของเมือง ตัวปราสาทสร้างขึ้นด้วยอิฐสี

แดงตามสไตล์บอลติกโบราณ ส่วนหอคอยทั้งสองนั้นได้ถูกสร้างเพ่ิมเติม

ขึ้นมาในภายหลังพร้อมการต่อเติมตัวปราสาทจนยิ่งใหญ่ดังปัจจุบัน ตัว

ปราสาทได้ถูกใช้งานมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี 1776 

หลังจากนั้นก็ถูกท้ิงร้าง จนปี 1976 มีนักโบราณคดีได้เข้ามาท าการบูรณะขึ้นใหม่ให้คืนสภาพเหมือนเดิมให้มาก

ที่สุดเท่าที่จะท าได้ ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ในนักท่องเที่ยวได้เข้าชมภายในได้  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย  น าท่านสู่เมืองริก้า (RIGA)เมืองที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งในแถบทะเลบอลติก เมืองเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม

เก่าแก่บนอาคารสถานที่ทั้งหลาย ศูนย์รวมของอาคารสถาปัตยกรรมอาร์ทนูโวที่มากมายที่สุดในยุโรปซึ่งสร้าง

ขึ้นตั้งแต่เมื่อกว่า 800 ปีที่แล้วในขณะเดียวกันช่วงศตวรรษที่ 14-15pยังมีชื่อเสียงในด้านการเป็นเมืองท่าทาง

ทะเลที่มีการติดต่อท าการค้ากับต่างชาติ ช่วงนั้นจะมีพ่อค้าจากหลายประเทศใกล้เคียงเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมกันค่อนข้างมาก กลายเป็นเสน่ห์ดีๆ ส าหรับริก้าท่ีมากมายด้วยประวัติศาสตร์ เมืองเก่า ร้านค้า 

ร้านอาหาร โรงแรมและแหล่งช้อปปิ้งสินค้าเก่าราคาถูกมากมาย  

น าท่านสู่ ย่านเมืองเก่าริก้า(RIGA OLD TOWN)ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าเดิมทีเมืองริก้าถูก

สร้างให้เป็นปราการด่านแรกที่ยิ่งใหญ่เพ่ือพร้อมป้องกันข้าศึกด้วยการก่อก าแพงอิฐสูง 10 เมตร หนา 3 เมตร

และยาวถึง 2 กิโลเมตร รอบก าแพงสร้างหอสังเกตการณ์ไว้ 29 จุด จนราวปี 1422 ก็มีการสร้างป้อมสูง 4 ชั้น 



 

 
 

 

ขึ้นเพ่ิมเติมพร้อมกับการขุดคูล้อมเมืองกว้าง 90 เมตรเพ่ือให้การเข้าถึงของข้าศึกท าได้ยากเย็นขึ้น และยัง

ประทับปืนใหญ่ไว้เป็นระยะ ชมย่านโดมสแควร์ (DOME SQUARE)ลานกว้างที่เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเมือง 

เป็นที่ตั้งของวิหารแห่งริก้า (RIGA DOME CATHEDRAL)ที่ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนี้ และยังถือเป็นวิหารในยุคกลางที่

ใหญ่ที่สุดในประเทศแถบบอลติกอีกด้วย วิหารแห่งริก้าสร้างขึ้นเม่ือปี 1211 ต่อมาในปี 1226 วิหารแห่งริก้าได้

ถูกต่อเติมให้ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและอลังการขึ้นอีกในปี 1595 มีหอคอยสูง 90 เมตร แต่ก็ยังคง ทั้งยังเป็นวิหาร

ที่เก่าแก่ท่ีสุดในเมืองริก้าแห่งนี้ความสวยงามอยู่เช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ชมอนุสาวรีย์อิสรภาพ (FREEDOM 

MONUMENT)ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพของชาวลัตเวียที่หลุดพ้นจากชาติมหาอ านาจทั้งหลาย 

อนุสาวรีย์TURAIDA CASTLEแห่งนี้สร้างในปี 1935 เป็นรูปหญิงสาวนามว่า MILDA ก าลังชูดาว 3 ดวงไว้

เหนือศีรษะจนสุดแขน มีความสูงประมาณ 42 เมตร ซึ่งดาวทั้งสามนั้นเป็นสัญลักษณ์แทนการรวมตัวกันของ

ภูมิภาคทั้งสามของลัตเวียซึ่งก็คือ KURZEME, VIDZEME และ LATGALE 

น าท่าน ผ่านชมปราสาทริก้า (RIGA CASTLE)ปราสาทสวยหลังใหญ่ริมแม่น้ าดัวกาว่า ตัวปราสาทสร้างขึ้นครั้ง

แรกในปี 1330 แต่สร้างขึ้นใหม่ในช่วงศตวรรษท่ี 15-16 แม้จะผ่านการบูรณะมาหลายต่อหลายครั้ง แต่

ปราสาทริก้าก็ยังสวยและยิ่งใหญ่ไม่เสื่อมคลาย ปัจจุบันปราสาทริก้าเป็นที่พ านักของประธานาธิบดีของลัตเวีย 

และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  RIGA ISLAND HOTELหรือเทียบเท่า 

 

วันทีส่ี่  ริก้า- ลัตเวีย - เคานัส 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านข้ามพรมแดนสู่ประเทศลัตเวีย (LATVIA)สู่เมืองฟิลส์รันดาเล่ (PILSRUNDALE) เข้าชมพระราชวังรูนดา

เล่ (RUNDALE PALACE)สิ่งก่อสร้างที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมบารอกและรอกโคโค ออกแบบโดยสถาปนิก

ชาวอิตาเลียน“FRANCESCO BARTOLOMEO RASTRELLI”ซึ่งเป็นคนเดียวกับท่ีเคยออกแบบพระราชวังเฮอร์

มิเทจในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแห่งรัสเซีย ส าหรับพระราชวังรูนดาเล่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นพระราชวังฤดู

ร้อนของดยุคแห่งคอร์ทแลนด์ (DUKES OF COURTLAND) เอิร์นโจฮันไบรอน ในศตวรรษท่ี 18 ภายใน

พระราชวังรูนดาเล่จะเต็มไปด้วยห้องต่างๆ กว่า 200 ห้อง แต่จะเปิดให้เข้าชมแค่เพียงห้องหลักๆ เท่านั้น และ

ที่ไม่ควรพลาดชมก็คือ ห้องเต้นร า ที่มีไว้ส าหรับค่ าคืนแห่งความรื่นเริงของงานเลี้ยงบุคคลระดับสูง ถ้าเรามอง 



 

 
 

 

ไปรอบห้องจะเห็นว่าเน้นการใช้สีขาวโพลนไปทั้งห้องเพ่ือให้ทุกค่ าคืนนั้นมีจุดสนใจอยู่ที่เหล่าผู้ร่วมงานทั้งหลาย

ที่จะเข้ามาในงานด้วยเครื่องแต่งกายที่สวยงาม แต่จะไปเน้นความโดดเด่นของห้องตามเพดานและมุมห้องด้วย

รูปสลักมากกว่า 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเคานัส (KAUNAS) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศลิทัวเนีย เมืองเคานัสนี้ถือเป็น

เมืองศูนย์กลางในภูมิภาคนี้มาตั้งแต่ช่วงยุคศตวรรษที่ 15 เป็นเมืองที่มีความส าคัญในด้านการเป็นเมืองส าคัญ

ทางด้านประวัติศาสตร์ เป็นเมืองศูนย์กลางทั้งด้านเศรษฐกจิการค้า การศึกษา และวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้เมืองเคานัสยังเคยเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของลิทัวเนีย และเคยได้ชื่อว่า “ลิตเติ้ล 

ปารีส” ด้วยความร่ ารวยทั้งด้านวัฒนธรรม แฟชั่น การค้า และการศึกษาที่คล้านคลึงกับปารีสอย่างมาก  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านชมย่านเมืองเก่าเคานัส (KAUNAS OLD TOWN)

ที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเมือง  

มากมายด้วยแลนด์มาร์กและสิ่งก่อสร้างที่ได้ถูกอนุรักษ์

เอาไว้อย่างดีตั้งแต่ช่วงยุคกลาง ท่านจะได้เห็นศิลปะจาก

หลายยุคไม่ว่าจะเป็น โกธิคเรเนสซองส์ และบาโรค 

ศาลาว่าการเมืองเคานัส (KAUNAS TOWN HALL)

อาคารโบราณสีขาวที่โดดเด่นด้วยหอคอยสูงถึง 53 เมตร เป็นอาคารที่สูงที่สุดในย่านเมืองเก่าแห่งนี้ ศาลาว่า

การได้ถูกเริ่มสร้างขึ้นครั้งแรกเมืองปี 1542 มีการสร้างเสริมเพ่ิมเติมและบูรณะใหม่หลายต่อหลายครั้ง แต่ศาลา

ว่าการแห่งนี้ก็เป็นศูนย์กลางเมืองมาตั้งแต่ช่วงยุคกลาง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ชุมนุม ซื้อขายแลกเปลี่ยน จัดงานรื่น

เริง จัดงานแต่งงาน หรือกระทั่งพิธีส าคัญทางการเมืองก็มักจัดขึ้นที่นี่ ชม (ภายนอก) มหาวิหารเคานัส 

(KAUNAS  CATHEDRAL)มหาวิหารส าคัญประจ าเมืองแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยอิฐในสไตล์โกธิคตั้งแต่ช่วงต้น

ศตวรรษท่ี 15 เป็นโบสถ์แห่งนิกานโรมันคาทอลิกที่อุทิศแด่ เซนต์ปีเตอร์และเซนต์พอล และได้ถูกจัดให้เป็น

หนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของลิทัวเนียอีกด้วย  

น าท่านชม (ภายนอก) ปราสาทเคานัส (KAUNAS CASTLE)ปราสาทโบราณท่ีสันนิษฐานว่าได้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่

ช่วงกลางศตวรรษที่ 14 สวยสง่าด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค ตัวปราสาทตั้งอยู่ใกล้กับจุดบรรจบของสอง

แม่น้ า ออกแบบให้เป็นทั้งป้อมปราการป้องกันเมืองและปราสาทขนาดใหญ่  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 



 

 
 

 

ที่พัก  EUROPA ROYALE KAUNASหรือเทียบเท่า 

 

วันทีห่้า  เคานัส-ทราไก - วิลนีอุส 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองทราไก (TRAKAI) เป็นเมืองหลวงเก่าของลิธัวเนียมาก่อน ปัจจุบันเมื่อไม่ได้ด ารงสถานะ

เมืองหลวงแล้ว ทราไกเป็นเพียงเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ น่าอยู่น่าแวะไปเที่ยวมาก และยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มาก

ด้วยเสน่ห์แห่งทะเลสาบน้อยใหญ่กว่า 100 แห่ง ทั้งยังมีเกาะอีกกว่า 20 แห่ง ทราไกเป็นเมืองที่มีความส าคัญ

ทางประวัติศาสตร์และได้รับความนิยมอย่างมากในการท่องเที่ยว  

น าท่านเข้าชมปราสาททราไก (TRAKAI ISLAND CASTLE) ปราสาท

หินที่สร้างโดยดยุคผู้ครองทราไกในอดีตเมื่อราวศตวรรษที่ 14 เพื่อใช้

เป็นสถานที่พักผ่อนในฤดูร้อน และก็สร้างอยู่บนท าเลดีเยี่ยมส าหรับ

การระวังภัย นั่นคือบนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบเกรฟ (LAKE GALVE) 

ปราสาทหลังนี้เคยเป็นที่อยู่ของดยุคแห่งทราไกมาก่อน แต่ต่อมาได้

เปลี่ยนสภาพเป็นคุกส าหรับกักขังนักโทษจากการที่มีสภาพเป็นเกาะ

กลางทะเลสาบนั่นเอง ปัจจุบันมีการสร้างสะพานเชื่อมส าหรับการข้าม

ไปมาระหว่างแผ่นดินใหญ่และเกาะ  

ความสวยงามที่ปะทะสายตานักท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่ในทะเลสาบเกรฟไปจนถึงตัวปราสาทที่สร้างด้วย

สถาปัตยกรรมแบบโกธิก หากไม่เลือกเดินข้ามสะพานก็สามารถล่องเรือใบไปจอดเทียบท่าหน้าปราสาทได้เลย 

และยังเป็นแหล่งท ากิจกรรมทางน้ าอีกด้วย โดยรอบปราสาทซึ่งเป็นพ้ืนทีบ่นเกาะนั้นจะเป็นสวนเขียวๆ มองดู

สบายตา ส่วนภายในปราสาทนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมท้องพระโรง ห้องเก็บสมบัติล้ าค่าและคุกใต้ดินได้ 

 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองวิลนีอุส(VILNIUS)เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศสมค่า

ความเป็นเมืองหลวงศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจาก

ยูเนสโกเมื่อปี 1994 และหากต้องการเห็นภาพความสวยงามเหล่านี้ชัดเจนขึ้นต้องเข้าไปชมในย่านเมืองเก่า 

(OLD TOWN)ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าที่ใหญ่ที่สุดในเขตยุโรปกลาง ทั่วบริเวณนี้มากมายไปด้วยอนุสาวรีย์ มีมหา

วิหารประจ าเมืองที่สร้างในสไตล์นีโอคลาสสิก มองเห็นหอระฆังเก่าแก่ประจ าเมือง มีชุมชนชาวยิวที่ใหญ่ที่สุด 

 



 

 
 

 

แห่งหนึ่งนอกเขตประเทศ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการชมอาคารและโบสถ์วิหารต่างๆ ที่มีอยู่ละลานตาทั้งที่

ก่อสร้างด้วยศิลปะบารอกและโกธิก ทั่วพื้นที่กว่า 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย 360 ตารางกิโลเมตรของวิลนีอุสจึงเป็นเหมือนสวรรค์ส าหรับผู้ที่ชื่นชอบและหลงใหลในเสน่ห์เมืองเก่าเช่นนี้   

น าท่านถ่ายรูป (ภายนอก) มหาวิหารแห่งวิลนีอุส (VILNIUS CATHEDRAL) สิ่งก่อสร้างที่มีรูปทรงเรียบง่ายแต่

ยิ่งใหญ่ มีบันทึกประวัติศาสตร์กล่าวว่าในครั้งแรกของการก่อสร้างมหาวิหารแห่งวิลนีอุสเมือ่ปี 1251 กลายเป็น

มรดกทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกแห่งหนึ่งของวิลนีอุส มหาวิหารแห่งนี้นอกจากจะเคยถูกใช้เป็น

สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนามาแล้วในอดีต ปัจจุบันจัดพ้ืนที่ภายในให้เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์เก็บรักษา

ภาพวาดโบราณที่ได้ชื่อว่ามีความเก่าแก่ท่ีสุดในลิธัวเนียเพราะถือก าเนิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษท่ี 14 

  น าท่านชมประตูเมือง (GATE OF DAWN)ที่มองแวบแรกอาจคิดว่าเป็นตรอกอาคารทั่วไปเพราะถูกขนาบด้วย

อาคารทั้งสองข้าง แต่จริงๆ แล้วนี่คือความคลาสสิกของอดีตที่แฝงอยู่ในรูปทรงอาคารซึ่งดูเหมือนเป็นประตู

ธรรมดาดังที่เห็นประตูเมืองแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของก าแพงเมืองโบราณ ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1503-1522 เพ่ือ

เป็นปราการส าคัญในการป้องกันเมืองจากการโจมตีของข้าศึกศัตรู ชาววิลนีอุสจะรู้จักประตูเมืองแห่งนี้ในชื่อ 

MEDININKAIเพราะหากเดินลอดใต้ซุ้มประตูผ่านเข้าสู่ด้านในเราก็จะได้พบกับหมู่บ้าน MEDININKAI นั่นเอง ซ่ึง

จากเดิมท่ีมีประตูเมืองถึง 10 แห่ง หลังจากมีค าสั่งจากทางการให้ท าลายประตูอีก 9 แห่งทิ้งไปก็เหลือเพียง

ประตูแห่งนี้เพียงหนึ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ หากเดินลอดประตูเข้าไปภายในจะมีโถงเล็กๆ ที่ชั้นบนกรุด้วยกระจกสี 

มีโบสถ์พระแม่มารีผู้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมือง ซึ่งมักจะมีผู้คนผ่านเข้ามาอธิษฐานขอพรกันอยู่ตลอด 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก BEST WESTERN หรือเทียบเท่า 

 

วันทีห่ก  วิลนีอุส-ท่าเรือเฟอรรี่ - เฮลชิงกิ 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 อิสระอาหารเที่ยง 

 



 

 
 

 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่ เพ่ือเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟินแลนด์ (FINLAND) เมือง

หลวงปัจจุบันของฟินแลนด์ ...เมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่มีวัฒนธรรมโบราณส่งผ่านมาในรูปแบบของ

สถาปัตยกรรมสวยๆ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของสองฝั่งทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่

ไพศาล จนกระทั่งเดินทางถึงท่าเรือเฟอรี่ เพื่อนั่งเรือกลับสู่ เฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  CUMULUS RESORT AIRPORT CONGRESSหรือเทียบเท่า 

 

วันทีเ่จ็ด  เฮลชิงกิ - ชมเมือง - ประเทศไทย 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมเมืองเฮลซิงกิ เซเนทสแควร์ (SENATE SQUARE)จัตุรัส

กลางเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเฮลซิงกิอยู่ที่นี่ลานกว้างศูนย์กลางทุก

กิจกรรมของเมืองและเป็นพ้ืนที่ประวัติศาสตร์อันยาวนานของ

เฮลซิงกิและถือเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเมืองที่นักท่องเที่ยว

ต่างชาติจะต้องเดินทางเข้ามาชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเสมอ ซึ่ง

ส่วนใหญ่จุดนี้มักเป็นจุดแรกในการเริ่มต้นเที่ยวชมเฮลซิงกิ ใจกลาง

เซเนทสแควร์สง่างามโดดเด่นด้วย อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซาน

เดอร์ที่ 2 หนึ่งในกษัตริย์แห่งราชวงศ์โรมานอฟผู้ทรงได้รับการ

ถวายฉายาว่า “ซาร์ผู้ให้อิสรภาพ” จากการประกาศเลิกทาสให้เอก

ราชแก่ชนชาวรัสเซีย แต่กลับถูกลอบปลงพระชนม์ในปี 1881 จึงมี

การสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ขึ้นในปี 1894 เพ่ือแทนการร าลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ที่ทรง

สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับรัสเซียซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาฟินแลนด์ด้วย น าท่านถ่ายรูป

ด้านหน้า มหาวิหารเฮลซิงกิ (HELSINKI CATHEDRAL) อาคารหลังสีขาวที่เห็นได้ชัดเจนเมื่อยืนอยู่บนเซเนทส

แควร์ แต่เดิมเรียกมหาวิหารแห่งนี้ว่า “โบสถ์นิโคลัส” ถือเป็นแลนด์มาร์กส าคัญอีกแห่งของเมือง ตัวอาคารหลัง

ใหญ่สีขาวบริสุทธิ์ ตัดกับสีเขียวมรกตของหลังคาโดมเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นงามอีกแห่งของเฮลซิงกิท่ีไม่ควร

พลาดชมเด็ดขาด มหาวิหารเฮลซิงกิเป็นศาสนสถานแห่งคริสตจักรนิกายลูเธอรันที่ออกแบบสร้างด้วยสไตล์นีโอ 

 



 

 
 

 

คลาสสิก และสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1852ภายหลังมีการบูรณะและสร้างต่อเติมทั้งส่วนของโดมและใต้อาคาร

มหาวิหาร ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ไดร้ับความนิยมมาก  

เที่ยง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*. 

บ่าย  ...น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารอุสเปนสกี้ (USPENSKI CHURCH) โบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่

ที่สุดในยุโรปตะวันตกซึ่งสร้างขึ้นตั้งแตป่ี 1868 และสร้างเสร็จในอีก 6 ปีหลังจากนั้นถือเป็นศาสนสถานที่สร้าง

ขึ้นเพ่ือแทนความสัมพันธ์ที่มีต่อรัสเซียซึ่งเคยเข้ามาปกครองฟินแลนด์นานเกินกว่า 100 ปี ทั้งภายนอกและ

ภายในมหาวิหารแห่งนี้จึงสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียเกือบทั้งหมด เพราะสร้างด้วยสไตล์มหาวิหาร

เก่าท่ีเคยมีในกรุงมอสโกเม่ือราวศตวรรษท่ี 16โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ส าคัญที่ท าให้ใครๆ ต่างก็จ าได้ด้วยโดม

ทองบนยอดหลังคาเขียวมรกตคลุมอาคารอิฐสีน้ าตาลแดงเอาไว้ แต่ก็สร้างเสร็จหลังจากที่สถาปนิกผู้ออกแบบ

เสียชีวิตไปแล้ว มหาวิหารอุสเปนสกี้ถูกสร้างอยู่บนหน้าผาสูงแถบชานเมืองที่เป็นเหมือนจุดชมวิวเมืองได้ทั่วและ

กว้างไกล  

 ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมต่างๆกันอย่างเต็มที่ 

ได้เวลานัดหมาย....น าท่านเดินทางสู่สนามบินเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

22.40 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เที่ยวบินที่ QR308/QR838 

 

วันทีแ่ปด  ประเทศไทย 

 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาร์การ์ตาร์  *.*.*. 

18.55 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ 

********************************* 

อัตราค่าใช้จ่าย 

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กต่่ากว่า 12 

กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต่่ากว่า 12 

กับ 1 ผู้ใหญ่ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

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. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 
จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นส าหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
5. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
6. ค่าวีซ่าเช็งเก้น(เนื่องจากยื่นผ่านตัวแทนการยื่นจึงต้องเสียค่าบริการให้กับตัวแทนการยื่น)(หากสถานทูตได้ก าหนดการ 
ยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได้ กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบเท่านั้น) 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple 
Room) อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจาก
โรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกห้องพัก 
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)  
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,650,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  



 

 
 

 
ค่ารักษาพยาบาลส าหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น) 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ **  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 
1.5 ล้านบาท]เท่านั้น 
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดท าหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ าหนักเกิน 
จากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว , ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบก ากับภาษ ี
4. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
ค่าบริการพิเศษต่างๆ  
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  
7. ค่าทิปท่านละ 70.- ยูโร 

 

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญาการเดินทางระหว่าง

บริษัทและลูกค้า** 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 30,000 บาทภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

เงื่อนไขการช่าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดย

เหตุจ าเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 



 

 
 

 

เงื่อนไขการส่ารองที่นั่ง  
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท่าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัด

งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 
บาท 

2. ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจ านวนตาม
ราคาทัวร์ (หมายเหตุ – ผู้เดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามท่ีทางบริษัทระบุ
ข้อความบางอย่างในนั้นด้วย เพ่ือจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ
ของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ)) 

3. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้วทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพ่ิมเติมจาก
ทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

4.  กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชวีิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตาม
เงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพ่ือจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของ
สายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ า
ตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีท่ีท่านยื่นวีซ่าแล้ว 

หมายเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้
หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศ
หนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  



 

 
 

 

- เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้วใน
กรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ
จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ…. 

- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ช าระค่ามัดจ าทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือ
ช าระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้
ทั้งหมด 

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู
ฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการให้ที่นั่ง Long 
leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

- กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

- กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 

- บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ 
) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน
ให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

- กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ 

- สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่าน
ได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

- การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  



 

 
 

 

- หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

- ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของ 

- ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 

- เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน 

- กรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่
ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความ
ปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจของ
คนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน เอาแต่ใจตนเอง หรือถือ
ว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อ่ืนชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี 
ใบรับรองแพทย์) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน 

- จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุป
ร่วมกัน) 

- ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ  

- ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายนั้นได้ 

- ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ า
แล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

- หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 



 

 
 

 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบั ติเหตุ

รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  

ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทน

ประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย

รวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตาม

เงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ /หรือ 

ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ

ด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืน

ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้

มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น่าพาการเดินทางในครั้งนี้” 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเยอรมนี  

*** ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี  ในทุกกรณี*** 

ใช้เวลาท่าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นโดยประมาณ 7 วัน  

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส่าเนา 1 ชุด ใน

วันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องน่าส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถ

ดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 
อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ช ารุด
(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  



 

 
 

 
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหน้า 90 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่รูปถ่าย  
จ านวน 2 ใบ ห้ามตกแต่งรูป ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น ห้ามสวมแว่นตา หรือเครื่องประดับ ,  
ต้องไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์ **แนะน าให้ลูกค้าไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ หากจ าเป็น** 
3. หลักฐานการท างาน  
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ 
ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นตัน 
- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  
ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
(สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมและต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า) 
- กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญมาด้วย 
4. หลักฐานการเงิน  
4.1 ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่ายส าเนาย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการ 
ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน ก่อนวันนัดสัมภาษณ์  
ยอดเงินสุดท้ายที่ลูกค้าอัพเดท 15 วันก่อนยื่น ต้องมียอดเงินที่ครอบคลุมค่าทัวร์ด้วยนะคะ  
*** ไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจ า *** 
• หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายส าเนามาท้ัง 2 เล่ม 
• หากในส าเนาบัญชีบุ๊คแบ๊งค์ของลูกค้ามีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดือนล่าสุด (เดือนต่อเนื่องด้วยนะคะ) แนะน าให้ขอเป็น 
STATEMENT จากทางธนาคาร พร้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัดสัมภาษณ์ 
4.2 หากต้องรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่นในคณะ ต้องท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทาง
ธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจ้าของบัญชี และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ต้องสะกดชื่อ-สกุล
ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 
5. เอกสารส่วนตัว ถ่ายเอกสารเป็นส าเนา 
- ทะเบียนบ้าน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) 



 

 
 

 
6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุ
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและ
มารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครอง
บุตรแต่เพียงผู้เดียว 
***กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี บิดาและมารดาเซ็นชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมกับเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่
สถานทูตด้วย 
7. กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น ขอความกรุณารบกวนถ่ายส าเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นแนบมาด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

ในการจองทัวร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + มัดจ่า 

ทางบริษัทจะถือว่าการจองทัวร์โดยสมบูรณ์ 

รายละเอียด ประวัติส่วนตัวของแต่ละท่านที่ต้องกรอกให้ครบทั้งหมดทุกช่องตามความเป็นจริง 

(ส่าคัญมากมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า) 

 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / เลขที่บัตรประชาชน 

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

เบอร์โทรศัพท์มือถือ(จ่าเป็นมาก ในกรณีที่ทางสถานทูตต้องการติดต่อในกรณีเร่งด่วน) 

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

พาสปอร์ตเล่มเก่า เลขที่ / วันที่ออก / วันที่หมดอายุ 

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

ที่อยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกี่ปี /  เบอร์บ้าน / เบอร์มือถือ /สถานที่เกิด(จังหวัดที่เกิด) 

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

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

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน /  เบอร์บ้าน  

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

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

อาชีพปัจจุบัน / ชื่อและท่ีอยู่บริษัท / ต่าแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ท่ีท่างาน / วันเริ่มงาน /  

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

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

*กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 20 ปี ชื่อ บิดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด 



 

 
 

 

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

*กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 20 ปี ชื่อ มารดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / สัญชาติ  / สถานที่

เกิด 

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

 

 

 

 

 


