


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	เมืองเฮลซิงกิ	-	กรุงวิลนิอุส
พักที่	BEST
WESTERN
VILNILUS	หรือ
เทียบเทา

2 กรุงวิลนิอุส	-	แมน้ําเนริส	-	วิลเนเล	-	เขตเมืองเกา	-	กําแพงเมืองโบราณ
Gate	of	Dawn	-	เมืองทราไก	-	ปราสาททราไก	-	ทะเลสาบเกรฟ	-	เมือง
เคานัส

พักที่	BEST
WESTERN
SANTAKOS
หรือเทียบเทา

3
เมืองเคานัส	-	เมืองซัวเลย	-	สุสานไมกางเขน	-	เมืองPilsrundale	-	รูน
ดาเลพาเลซ	/	พระราชวังรุนดาเล	(Rundale	Palace)	-	กรุงริกา	/	เมือง
ริกา	-	ปราสาทเคานัส	-	The	Holy	Cross	Church	of	Kaunas	-	วิหารเคา
นัส

พักที่
BELLEVUE
PARK	HOTEL,
RIGA	หรือเทียบ
เทา

4 จัตุรัสโดม	(Dome	Square)	-	วิหาร	Dome	Cathedral	ริกา	-	ปอมดินปืน
-	ปราสาทริกา	(Riga	Castle)	-	ปราสาททูไรดา	-	เมืองพารนู

พักที่	STRAND
SPA	AND
CONFERENCE
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 เมืองกรุงทาลลินน	/	เมืองทาลลินท	/	เมืองเกาของทาลลินน	-	ยานทูม
เปีย	(Toompea	)	-	ปราสาททูมเปีย	-	โบสถอเล็กซานเดอร	เนฟสกี้	-
เมืองเฮลซิงกิ

พักที่	SCANDIC
PARK,
HELSINKI	หรือ
เทียบเทา

6 เมืองเฮลซิงกิ	-	จัตุรัสซีเนท	-	โบสถอุสเพนสกี้	/	วิหารอุสเพนสกี	-	โบสถ
เทมโปลิโอคิโอ	-	สนามบินเฮลซิงกิ

7 สนามบินสุวรรณภูมิ

18	พ.ย.	60	-	24	พ.ย.	60 57,900	บาท 57,900	บาท 57,900	บาท 6,500	บาท



เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย	5	ชัว่โมง	และจะเปลีย่นเป็น	6	ชัว่โมงในวันที	่29	ตุลาคม	2560

ชวงเชา
06.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู	4	เคานเตอร

G	สายการบินฟินนแอร	โดยมีเจาหนาที่	คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
08.55	น.	ออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ	โดยสายการบินฟินนแอร	เทีย่วบินที	่AY090

ชวงบาย	
15.05	น.	เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ	(Helsinki)	เมืองหลวงแหงฟินแลนด	(Finland)	เพื่อเปลี่ยนเครื่อง
16.20	น.	ออกเดินทางโดยเทีย่วบินที	่AY	133	สูกรุงวิลนีอุส	(Vilnius)	เมืองหลวงแหงลิทัวเนีย	(Lithuania)	
17.35	น.	เดินทางถึงกรุงวิลนิอุส	(Vilnius)เมืองหลวงแหงลิทัวเนีย	นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากร	(เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย	5	ชัว่โมง	และจะเปลีย่นเป็น	6	ชัว่โมงในวันที	่29
ตุลาคม	2560)	
	นําทานเขาสูที่พัก	โรงแรม	BEST	WESTERN	VILNILUS	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศฟินแลนด	ตั้งอยูทางใตของ
ประเทศ	ริมชายฝ่ังอาวฟินแลนด	ตัวเมืองมีประชากรประมาณ	600,000	คน
เฮลซิงกิอยูติดกับเมืองวันตาและเอสโปซึ่งรวมตั้งเป็นเขตเมืองหลวงหรือ
มหานครเฮลซิงกิ

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของประเทศลิทัวเนีย	มีจํานวนประชากร
มากกวา	540,000	คน	ในปี	พ.ศ.	2546	นอกจากน้ียังมีฐานะเป็นเมือง
ศูนยกลางการบริหารของเทศบาลนครวิลนีอุส	(Vilnius	city	municipality)	และ
เทศบาลเขตวิลนีอุส	(Vilnius	district	municipality)	รวมทั้งเป็นที่ตั้งเทศมณฑลวิ
ลนีอุสดวย

	พักที่	BEST	WESTERN	VILNILUS	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคารของโรงแรม
นําทานชมกรุงวิลนิอุส	(Vilnius)	ตั้งอยูทามกลางแมน้ําเนริส	และแมน้ําวิลเนเล	ที่โอบลอมดวยขุนเขาที่มี

ตนไมนานาพันธุ	จึงไดขึน้ชื่อวางามสุดแหงลิทัวเนีย	ไดรับการยกยองจากยูเนสโกใหเป็นมรดกโลกในปี	ค.ศ.
1994

นําทานชมเขตเมืองเกา	(Vilnius	old	town)	ซึ่งถือวาเป็นเขตเมืองเกาที่สุดแหงยุโรปกลาง	ตั้งแตครั้ง
ศตวรรษที่	15-16	รวมทั้ง	Gate	of	Dawn	หรือกําแพงเมืองเกา	ประตูเมือง	1	ใน	10	ประตูเมืองของเมืองที่ยังหลง
เหลืออยู
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองทราไก	(Trakai)	เพื่อเขาชมปราสาททราไก	(Trakai	Island	Castle)	เป็น

ปราสาทหินที่สรางขึน้ในศตวรรษที่	14	ตั้งอยูบนเกาะในทะเลสาบเกรฟ(Lake	Galvė)	โดย	ดยุควีเตาตาส
(Duke	of	Kęstutis)	เจาผูครองแควนทราไกในสมัยอดีต	ตัวปราสาทจะตั้งอยูบนเกาะ	ทานสามารถขามสูตัว
ปราสาทโดยเดินขามสะพานที่เชื่อมติดตอกันระหวางชายฝ่ังกับตัวปราสาท	พรอมทั้งชมความงดงามของทะเล
สาบเกรฟที่สวยงามไมแพที่ใด
จากน้ันนาทานเดินทางสูเมืองเคานัส	(Kaunas)	อดีตเมืองหลวงชั่วคราวของประเทศลิทัวเนีย	ในชวงตน

คริสตศตวรรษที่	20	ตั้งอยูตรงที่บรรจบกันของแมนาเนริส	และแมนาเนมาน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําทานเขาสูที่พัก	Best	Western	Santakos	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของประเทศลิทัวเนีย	มีจํานวนประชากร
มากกวา	540,000	คน	ในปี	พ.ศ.	2546	นอกจากน้ียังมีฐานะเป็นเมือง
ศูนยกลางการบริหารของเทศบาลนครวิลนีอุส	(Vilnius	city	municipality)	และ
เทศบาลเขตวิลนีอุส	(Vilnius	district	municipality)	รวมทั้งเป็นที่ตั้งเทศมณฑลวิ
ลนีอุสดวย

เป็นแมน้ําระหวางประเทศโปแลนดกับประเทศลิทัวเนีย	มีความยาว	510	กม.
มีตนแมน้ําอยูบนเสนเขตแดนดานตะวันออกของประเทศโปแลนด	ไหลไปทาง
ตะวันตก	โดยไหลลงแมน้ําเมนันที่เมืองเคานัส	ประเทศลิทัวเนีย

เป็นแมน้ําในประเทศลิธัวเนียที่ไหลลงสูทะเลบาลติค	และมีความยาวถึง	เกือบ
80	กิโลเมตร	ไหลผานหมูบานวินัสซึ่งชื่อหมูบานน้ันไดมาจากชื่อแมน้ํา



เมืองหลวงของประเทศลิทัวเนีย	เป็นเมืองที่ไดชื่อวาใหญ	และสวยงามที่สุดของ
ประเทศลิทัวเนีย	คนพบในปี	ค.ศ.	1323	ตรงจุดบรรจบของแมน้ําวิลเนีย	และ
แมน้ําเนริส	อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกจากองค
การยูเนส	โกเมื่อปี	ค.ศ.	1994	ยานเมืองเกาของ	เมืองวิลนีอุส	(Vilnius	Old
Town)	ไดชื่อวาเป็นเขตเมืองเกาที่ใหญที่สุดในเขตยุโรปกลาง	มีตึกอาคารเกา
แกงดงามที่ยอนยุคไปในชวงศตวรรษที่	15-16

GATE	OF	DAWN	กําแพงเมืองโบราณ	ที่สรางขึน้ในศตวรรษที่	16	ภายใน
ประดับดวยไอคอนเงินสลักเป็นรูปอวัยวะที่สําคัญตาง	ๆ	ของรางกายเชน	แขน
ขา	มือ	ตา	หู	โดยเฉพาะหัวใจ	ภาพไอคอนเงินน้ีติดอยูที่ผนังภายในโบสถ	ซึ่ง
อาคารดานบนของกําแพงเป็นที่ประดิษฐานของภาพไอคอน	พระแมมาเรีย
สวนดานในโบสถ	ไดรับการตกแตงแบบนีโอคลาสสิค

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

จุดหมายปลายางดานการทองเที่ยวที่เราอยากใหคุณมีโอกาสมาเยือนสักครั้ง
ในอดีตเมืองเล็กๆแหงน้ีเคยเป็นเมืองหลวงเกาของลิทัว	เนีย	ซึ่งปัจจุบันลิทัว
เนียมีเมืองหลวงใหมชื่อวิลนีอุส	(Vilnius)	เมืองทราไก	ตั้งอยูทางทิศตะวันตก
ของเมืองวิลนีอุส	โดยอยูหางไปประมาณ	28	กิโลเมตร	ปัจจุบันเมืองเล็กๆที่มี
ความสําคัญทางดานประวัติศาสตรแหงน้ีได	กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอด
นิยมของทองเที่ยว

ปราสาททราไก	ปราสาทที่ตั้งอยูบนเกาะเล็กๆใน	ทะเลสาบเกรฟ	ซึ่งหลายคน
ที่เคยมาเยือนตางก็เรียกขานปราสาทแหงน้ีวา	"Little	Marienburg	"	เป็น
ปราสาทหินที่สรางขึน้ในศตวรรษที่	14	โดยดยุควีเตาตาส	เจาผูครองแควน
ทราไกในสมัยอดีต	ปัจจุบันเป็นปราสาทแหงน้ีถือ	วาเป็นปราสาทที่มีความ
สําคัญทางดานการจัดการเชิงกลยุทธที่ดีมากแหงหน่ึง

เป็นแมน้ําในประเทศลิธัวเนีย	ที่มีเกาอยูถึง	21	เกาะ	หน่ึงในน่ันเป็นที่ตั้งของ
ปราสาทตรักไคซึ่งมีตํานานมากมายลวนแตเกี่ยวกับโศกนาฐกรรมของความ
รัก

เมืองเคานัส	(Kaunas)	เคานัสเคยเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของประเทศลิทัวเนีย
ในชวงตนคริสตศตวรรษที่	20	ตั้งอยูตรงที่บรรจบกันของแมน้ําเนริส	และแม
น้ําเนมาน	เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ	2	ของประเทศลิทัวเนีย	และ
เป็นเมืองหลวงของเทศมณฑลเคานัส	เคานัสเคยเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของ
ประเทศลิทัวเนีย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
	พักที่	BEST	WESTERN	SANTAKOS	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคารของโรงแรม
นาทานชมเมืองเคานัส	เมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศลิทัวเนีย	รองจากวินิอุส	ซึ่งยังเป็น

เมืองที่งดงามอีกเมืองหน่ึงของลิทัวเนีย	
ใหทานถายภาพและชมอาคาร	City	Hall	ทีท่าการศาลาวาการ	ปราสาทเคานัส	Kaunas	Castle

ปราสาทหินที่สรางขึน้มาตั้งแตศตวรรษที่	14	เพื่อปองการกันการโจมทางดานศาสนา	แรกเริ่มอาคารปราสาทน้ี
ไดรับการบันทึกไว	ในปี	1361	แตถูกทาลายดวยผูกอสงครามทางดานศาสนา	และไดมีการกอสรางขึน้มาใหมอีก
ครั้งในปี	1408	
จากที่น่ีสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของแมนาทั้งสองสายที่มาบรรจบกันที่เมืองน้ีคือแมนาเนริสและแมน้ํา

เนมานอีกดวย
และชม	Holy	Cross	Church	ที่สรางขึน้ดวยสถาปัตยกรรมสมัยใหมแบบเรอแนสซองส	และ	วิหารเคานัส

Kaunas	Cathdral	Basilica	ที่มีการสรางแบบผสมผสานตั้งแตสมัยศตวรรษที่	15
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองซัวเลย	(Siauliai)	เมืองเกาที่เคยผานสงครามมาถึง	7	ครา	และไดรับการบูรณะ

ซอมแซมจนกลับมาเป็นศูนยกลางทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมอีกแหงของลิทัวเนีย
นําทานชมสุสานไมกางเขน	Hill	of	Crosses	สุสานไมกางเขนนับแสนชิ้นที่ปัจจุบันยังคงมีคนนํามาทิ้งอยู

เน่ืองดวยเป็นสถานที่แหงความเชื่อของผูนับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก	ที่มีมาตั้งแตยุคสงคราม	
ใหทานไดถายรูปและชมวิวโดยรอบ	จากน้ันนาทานเดินทางขามพรมแดนสู	เมืองฟิลสรันดาเล

(Pilsrundale)	ประเทศลัตเวีย
นําทานเดินทางเขาชมพระราชวังรุนดาเล	(Rundale	Palace)	ที่พํานักของ	ดยคุ	แหง	คอรทแลนด

(Dukes	of	Courtland)	ตัวพระราชวังออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนที่ออกแบบพระราชวังเฮอรมิเทจที่
นครเซนตปีเตอรสเบิรกทําใหพระราชวังแหงน้ีมีความงดงามไมแพที่ใดในยุโรป	
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองริกา	(Rica)	เมืองหลวงแหงลัตเวีย	(Latvia)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําทานเขาสูที่พัก	BELLEVUE	PARK	HOTEL,	RIGA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคารของโรงแรม

เมืองเคานัส	(Kaunas)	เคานัสเคยเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของประเทศลิทัวเนีย
ในชวงตนคริสตศตวรรษที่	20	ตั้งอยูตรงที่บรรจบกันของแมน้ําเนริส	และแม
น้ําเนมาน	เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ	2	ของประเทศลิทัวเนีย	และ
เป็นเมืองหลวงของเทศมณฑลเคานัส	เคานัสเคยเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของ
ประเทศลิทัวเนีย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ปราสาทหินที่สรางขึน้มาตั้งแตศตวรรษที่	14	เพื่อปองการกันการโจมทางดาน
ศาสนา	แรกเริ่มอาคารปราสาทน้ีไดรับการบันทึกไว	ในปี	1361	แตถูกทาลาย
ดวยผูกอสงครามทางดานศาสนา	และไดมีการกอสรางขึน้มาใหมอีกครั้งในปี
1408	จากที่น่ีสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของแมนาทั้งสองสายที่มา
บรรจบกันที่เมืองน้ีคือแมนาเนริสและแมน้ํา	เนมานอีกดวย



ชม	Holy	Cross	Church	ทสี่	รา้งขน้ึ	ดวยสถาปัตยกรรมสมัยใหมแบบเรอแนส
ซองส

วิหารเคานัส	ที่มีการสรางแบบผสมผสานตั้งแตสมัยศตวรรษที่	15

เป็นหน่ึงในเมืองที่มีความเกาแกที่สุดเมืองหน่ึงของประเทศลิทัวเนีย	กอตั้งขึน้
ตั้งแตปี	ค.ศ	1236	ในอดีตเป็นเมืองที่เคยถูกเผาในชวงยุคสงครามถึง	7	ครั้ง	7
คราวดวยกัน	แตปัจจุบันสามารถฟ้ืนฟูไดจนกลายเป็นศูนยกลางทาง
วัฒนธรรม	และอุตสาหกรรมที่สําคัญอีกแหงหน่ึงของลิทัวเนีย

เป็นสถานที่สําคัญทางศาสนาคริสต	นิกายโรมันคาทอลิค	ที่คริสตศาสนิกชน
ใหความเคารพนับถือ	โดยกําเนิดขึน้ในชวงศตวรรษที่	14	ในอดีตไมกางเขนจะ
ถูกนํามาวางที่สุสานแหงน้ี	เวลาที่มีการตอสูกับผูบุกรุก	หรือเวลาที่มีการเรียก
รองอิสรภาพใหกับชาวลิทัวเนีย	พื้นที่น้ีจึงมีผูคนนําไมกางเขนหลายรูปแบบ
มาปักรวมกับรูปป้ันพระเยซูและพระแมมารี	โดยเริ่มตนจากการปักไมกางเขน
แคไมกี่อัน

เป็นหมูบานขนาดเล็กที่ตั้งอยูในประเทศลัตเวีย	มีประชากรในปี	พศ2549	ไม
ถึง	หน่ึงพันคน	แตก็มีปราสาท	ที่เป็นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม	เป็นของ
ตนเอง

รูนดาเลพาเลซ	ซึ่งเป็นพระราชวังที่ใหญที่สุดของลัตเวีย	กอสรางสไตลบาร็อค
และร็อคโคโค	ในศตวรรษที่	18	ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน	เป็นคน
เดียวกันกับผูสรางพระราชวังฤดูหนาวในเมืองเซนตปีเตอรสเบิรกของรัสเซีย
พระราชวังแหงน้ีถือวาเป็นพระราชวังฤดูรอนของทานดุกแหงคอรแลนด	เอิรน
โจฮันน	ไบรอน



เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในกลุมรัฐบอลติก	ทั้งยังเป็นศูนยกลางดาน
วัฒนธรรม	การศึกษา	การเมืองการปกครอง	ธุรกรรม	พาณิชยกรรม	และ
อุตสาหกรรมในภูมิภาคน้ี	ที่สําคัญ	ยานเมืองเกาหรือศูนยกลางทาง
ประวัติศาสตรของเมืองริกา	ซึ่งถูกขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก	ยังเต็มไปดวย
อาคารเกาแก	ทั้งที่เป็นอาคารไมสไตลนีโอคลาสสิกและอาคารที่มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบอารตนูโว	นอกจากน้ี	ริกายังไดรับเลือกใหเป็นเมืองหลวง
แหงวัฒนธรรมของยุโรป	ประจําปี	2014	อีกดวย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
	พักที่	BELLEVUE	PARK	HOTEL,	RIGA	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคารของโรงแรม
จากน้ันชมเมืองเกาชมรองรอยของกําแพงเมืองโบราณที่เคยโอบลอมเมืองและปอมดินปืนที่ยังคงอนุรักษไว	
ชมจัตุรัสโดม	(Dome	Square)	อันเป็นที่ตั้งของ	Riga	Dome	Cathedral	มหาวิหารประจําเมืองที่ใหญที่สุด

ในแถบบอลติกและมีออรแกน(Organ)	ที่ใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลก,	ชมหอเก็บดินปืน	(The	Powder	Tower
)	เคยเป็นหน่ึงใน	28	หอสังเกตการณ	ซึ่งเป็นสวนหน่ึงของปอมปราการเมือง
นําทานถายรูปกับปราสาทริกา	(Riga	Castle)	สรางขึน้ในปี	1330	เพื่อเป็นที่อยูของ	Livonian	Order	เคยถูก

ทําลายไปในศตวรรษที่	15	โดยชาวเมืองและไดรับการสรางขึน้ใหมโดยชาวเมืองเชนกัน	ปัจจุบันนอกจากเป็นที่
อยูของประธานาธิบดีของลัทเวีย	ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑดวย
จากน้ันนาทานเดินทางสูเมืองซิกุลดา	เมืองเล็กๆ	ซึ่งมีประชากรไมถึงสองหมื่นคนและไมหางไกลจากนครริก

า
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานเขาชมปราสาททูไรดา	(Turaida	Museum	Reserve)	สรางขึน้ในปีค.ศ.1214	โดยอารคบิช็อปแหงริก

า	เป็นปราสาทกออิฐแบบโกธิค	ซึ่งถูกสรางตอเติมและบูรณะมาหลายสมัยจนเป็นลักษณะของปอมปราสาทที่
สวยงาม	แตในปี	ค.ศ.1776	ปราสาทไดเสียหายอยางหนักจากเหตุการณไฟไหมและไมไดรับการบูรณะจนกระทั่ง
ในชวงทศวรรษที่	1970	ไดรับการซอมแซมและเปิดเป็นพิพิธภัณฑในที่สุด
นําทานเดินทางเลาะริมฝ่ังทะเลบอลติคสูเมืองพารนู	(Parnu)	ประเทศเอสโตเนีย	(Estonia)	เมืองตาก

อากาศแสนสวยริมฝ่ังทะเลบอลติค	ชมบานไม	(Wooden	House)	สไตลอารตนูโว	และแบบแอสโทเนียนดั้งเดิม
ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวจนกลายเป็นตนแบบบานเรือนที่นําไปสรางในสไตนบอลติค

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเขาสูที่พัก	STRAND	SPA	AND	CONFERENCE	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคารของโรงแรม

ยานหัวใจสําคัญของกรุงริกา	ถือวาเป็นจัตุรัสที่ใหญเป็นอันดับหน่ึงของกรุงริกา
ยานน้ีมี้รานอาหาร	คาเฟมากมายใหเลือกรับประทานกันอยางมากมาย



วิหาร	Dome	Cathedral	ซึ่งเป็นโบสถที่ถูกสรางขึน้ในปี	1211	โดยบาทหลวง
บิชอป	Albert	และโบสถน้ีก็ไดถูกซอมแซมบรุณะอีกหลายครั้ง	สไตลของมหา
วิหารจะผสมกันระหวางโกธิคกับบารอค	สามารถขึน้ไปดูชมวิวมุมสูงบนยอด
โดมไดดวย	แตตองเสียคาเขา	มหาวิหารประจําเมืองที่ใหญที่สุดในแถบบอลติก
และมีออรแกน(Organ)	ที่ใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลก,	ชมหอเก็บดินปืน	(The
Powder	Tower	)	เคยเป็นหน่ึงใน	28	หอสังเกตการณ	ซึ่งเป็นสวนหน่ึงของปอม
ปราการเมือง

ปอมดินปืน	(The	Powder	Tower)	ยุคหน่ึงปอมแหงน้ีสรางดวยทรายและไดชื่อ
วา	Sand	of	Tower	แตตอมาก็พังทลายลง	และไดมีการสรางขึน้ใหม	ใน
ศตวรรษที่	17	ปอมดินปืนน้ีเป็นที่เก็บผงดินปืน	ซึ่งนับวาเป็นของที่มีคามากใน
ยามสงคราม	ปอมดินปืนแหงน้ีสามารถทานกระสุนปืนใหญจากรัสเซียไวได
และไดผานสงครามอีกครั้งในชวงสงครามโลกครั้งที่	๒	และหลังสงครามก็ไดมี
การบูรณะปอมอีกครั้งจนสามารถยืนเดนเป็นสงาใหเราไดยลความแข็งแกรง
ของมันจนถึงปัจจุบัน	ปอมดินปืนกลายเป็นพิพิธภัณฑการสงครามของลัตเวีย
จัดแสดงสิ่งของมีคา	เอกสาร	วัตถุโบราณดานสงครามของลัตเวียเพื่อใหลูก
หลานชาวลัตเวียไดเห็นความทุกขยากของบรรพบุรุษกอนจะมาเป็นประเทศ
ลัตเวียเชนทุกวันน้ี

สรางขึน้ในปี	1330	เพื่อเป็นที่อยูของ	Livonian	Order	เคยถูกทําลายไปใน
ศตวรรษที่	15	โดยชาวเมืองและไดรับการสรางขึน้ใหมโดยชาวเมืองเชนกัน
ปัจจุบันนอกจากเป็นที่อยูของประธานาธิบดีของลัทเวียยังเป็นที่ตั้งของ
พิพิธภัณฑดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

สรางขึน้ในปีค.ศ.1214	โดยอารคบิช็อปแหงริกา	เป็นปราสาทกออิฐแบบโกธิค
ซึ่งถูกสรางตอเติมและบูรณะมาหลายสมัยจนเป็นลักษณะของปอมปราสาทที่
สวยงาม	แตในปี	ค.ศ.1776ปราสาทไดเสียหายอยางหนักจากเหตุการณไฟ
ไหมและไมไดรับการบูรณะจนกระทั่งในชวงทศวรรษที่	1970	ไดรับการ
ซอมแซมและเปิดเป็นพิพิธภัณฑในที่สุด

เป็นเมืองตากอากาศในประเทศเอสโตเนียซึ่งอยูติดกับอาวแปรนู	เป็นสถานที่
ทองเที่ยวยอดนิยมเพราะชายหาดที่ลากยาวและรีสอรทมากมายที่มาเปิดให
บริการ	เมืองน้ีพึ่งไดเอกราชและเป็นสวนหน่ึงของเอสโตเนียอยางเป็นทางการ
หลังสงครามโลกครั้งที่	1

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	STRAND	SPA	AND	CONFERENCE	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคารของโรงแรม
เดินทางตอขึน้สูเมืองทาลลินท	(Tallinn)	เมืองหลวง	และเมืองทาทีส่ําคัญทีสุ่ดของเอสโตเนีย
นําทานเขาชมเขตเมืองเกาของทาลลินน	(Old	Town	Square)	ที่ไดรับการยกยองวาเป็นเมืองแหงยุคกลาง

ที่สวยทีสุ่ดในยุโรปเหนือ
เดินชม	ยานทูมเปีย	(Toompea)	ซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาททูมเปีย	ปัจจุบันไดใชเป็นอาคารรัฐสภาและหนวย

งานราชการ,	โบสถอเล็กซานเดอร	เนฟสกี้	(Alexander	Nevsky	Cathedral)	โบสถรัสเซียนออรโธดอกซที่
ใหญที่สุดในเอสโทเนีย	เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก	แลวเดินลัดเลาะแนวกําแพงเมืองสูจตุรัสกลางเมืองอัน
เป็นที่ตั้งของศาลากลางรายลอมดวยอาคารที่ตางยุคสมัยกันตั้งแตศตวรรษที่	15-17
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย
แลวนําคณะเดินทางสูทาเรือเฟอรรี	เพื่อเดินทางขามทะเลบอลติก	สูเมืองเฮลซิงกิ	(Helsinki)	ประเทศ

ฟินแลนด	เมืองหลวงแสนสวยของฟินแลนด	เจาของฉายา	“ธิดาแหงทะเลบอลติค”	ชมความงามทิวทัศนของทั้ง
2	ฝ่ัง	และเลือกซื้อสินคาปลอดภาษีบนเรือ	(ประมาณ	2	ชัว่โมง)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําทานเขาสูที่พัก	SCANDIC	PARK,	HELSINKI	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคารของโรงแรม

ซึ่งมีประวัติศาสตรอันยาวนานมากกวา	3,000	ปี	เคยถูกยึดครองโดยเดนมารก
สวีเดน	และรัสเซีย	ภายหลังไดอิสรภาพจากสหภาพโซเวียต	ในปี	ค.ศ.	1991
ซึ่งองคการยูเนสโกไดประกาศใหเป็นมรดกโลก	นําทานเที่ยวชมเขตโอลด
ทาวนของเมืองทาลลินนที่โอบลอมดวยกําแพงเมืองและปอมปราการในยุค
กลาง	ใหบรรยากาศเหมือนอยูในยุคอัศวิน

เป็นที่ตั้งของปราสาททูมเปีย	ปัจจุบันไดใชเป็นอาคารรัฐสภาและหนวยงาน
ราชการ,	โบสถอเล็กซานเดอร	เนฟสกี้	(Alexander	Nevsky	Cathedral)	โบสถ
รัสเซียนออรโธดอกซที่ใหญที่สุดในเอสโทเนีย	เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
มาก	แลวเดินลัดเลาะแนวกําแพงเมืองสูจตุรัสกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของศาลา
กลางรายลอมดวยอาคารที่ตางยุคสมัยกันตั้งแตศตวรรษที่	15-17

เป็นปราสาทขนาดใหญที่ตั้งอยูบนเนินเขาทูมเปีย	ซึ่งอยูตรงใจกลางเมืองทา
ลินน	เป็นปอมปราการประจําเมืองมาตั้งแตศตวรรษที่	9	และตอนน้ีไดใชเป็น
อาคารรัฐสภาของเอสโตเนีย	อาคารในสไตลบารอก	ซึ่งปัจจุบันเป็นสวนหน่ึง
ของรัฐสภาแหงเอสโตเนีย	ปัจจุบัน	คือรัฐสภาแหงเอสโตเนีย	แลวไปชมวิว
ทิวทัศนของเมืองแบบพาโนรามา	ที่มีสีสันสดใสราวกับภาพวาด	มีโบสถเซนต
โอลาฟโดดเดนเป็นสงา



โบสถใหญที่มียอดโดมใหญที่สุดในเมืองทาลลินน	เป็นโบสถคริสตออรโธด็อกซ
ที่สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	1900	ในชวงที่เอสโตเนียเป็นสวนหน่ึงของจักรวรรดิซาร
แหงรัสเซีย	สถาปนิกผูออกแบบโบสถแหงน้ีก็คือ	Mikhail	Preobrazhenski	จาก
เซนตปีเตอรสเบิรก	สรางขึน้เพื่ออุทิศใหแกเจาชายอเล็กซานเดอร	ยาโรสลา
วิทซ	เนฟสกี้	ดานบนของโบสถมีหอระฆังใหญ	มีระฆัง	11	อัน	รวมถึงอันที่ใหญ
ที่สุดในเมืองซึ่งมีน้ําหนักถึง	15	ตัน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศฟินแลนด	ตั้งอยูทางใตของ
ประเทศ	ริมชายฝ่ังอาวฟินแลนด	ตัวเมืองมีประชากรประมาณ	600,000	คน
เฮลซิงกิอยูติดกับเมืองวันตาและเอสโปซึ่งรวมตั้งเป็นเขตเมืองหลวงหรือ
มหานครเฮลซิงกิ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
	พักที่	SCANDIC	PARK,	HELSINKI	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคารของโรงแรม
นําทานสูใจกลางนครเฮลซิงกิ	(Helsinki)	จากน้ันพาชมจัตุรัสรัฐสภา	(Senate	Square)	ซึ่งเป็นที่ตั้งของ

อนุสาวรียพระเจาอเล็กซานเดอรและมหาวิหารใหญนิกายรูเธอรัน	อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึกตาม
อัธยาศัย	
ชมมหาวิหารอุสเพนสเกของศาสนาคริสตนิกายออรธอ	ดอกซ	ที่งดงามดวยลักษณะสถาปัตยกรรม

แบบรัสเซีย
แลวนําเขาชม	Rock	Church	โบสถซึ่งออกแบบโดยสองพี่นองตัวโมและติโม	ในปี	ค.ศ.	1969	เป็นโบสถแบบรู

เธอรันที่สรางอยูภายในหินขนาดใหญมีการตกแตงแบบทันสมัย	พรอมระบบเสียงที่ดี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู	สนามบินเฮลซิงกิ
17.35	น.	ออกเดินทางโดยสายการบินฟินนแอร	เทีย่วบินที	่AY089	บินตรงจากเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด

สูกรุงเทพฯ
***วันที	่1	พ.ย.	60	ออกเดินทางเทีย่วบินที	่AY141	เวลา	17.05	น.	และถึงกรุงเทพฯเวลา	07.25	น.***

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศฟินแลนด	ตั้งอยูทางใตของ
ประเทศ	ริมชายฝ่ังอาวฟินแลนด	ตัวเมืองมีประชากรประมาณ	600,000	คน
เฮลซิงกิอยูติดกับเมืองวันตาและเอสโปซึ่งรวมตั้งเป็นเขตเมืองหลวงหรือ
มหานครเฮลซิงกิ



วันที	่1	พ.ย.	60	ออกเดินทางเทีย่วบินที	่AY141	เวลา	17.05	น.	และถึงกรุงเทพฯเวลา	07.25	น.

จตุรัสกลางเมืองที่ใชจัดกิจกรรมใหญ	ๆ	และเป็นศูนยกลางทางประวัติศาสตร
ของเฮลซิงกิ

เป็นโบสถนิกายออรธอดอกซที่ใหญที่สุดในยุโรปตะวันตก	ออกแบบโดย
Aleksei	Gornostajev	สรางตามสไตลโบสถเกาแกใกลกรุงมอสโก	ประเทศ
รัสเซียในศตวรรษที่	16	หลังคาทรงโดมทองและสรางดวยอิฐสีน้ําตาลแดง
แสดงถึงความมีอิทธิพลของรัสเซียตอประวิติศาสตรฟินแลนดไดเป็นอยางดี

หรือ	ที่รูจักกันในนาม	"โบสถหิน"	(Rock	Church)	หรืออีกชื่อหน่ึงคือ	"โบสถ
แหงความรัก"	ถูกสรางขึน้เมื่อวันที่	14	กุมภาพันธ	2511	และเสร็จวันที่	14
กุมภาพันธของปีถัดไป	และมีความเชื่อวาหากใครก็ตามมาจุดเทียนอธิฐาน
เรื่องเกี่ยวกับความรักใน	โบสถน้ีก็จะสมหวังในสิ่งที่อธิฐานทุกประการ	จึง
ทําใหมีผูคนจํานวนมากเดินทางมาจัดพิธีแตงงานที่น่ีกันเป็นจํานวนมาก
เพราะวากันวาคูรักที่มาจัดพิธีแตงงานที่โบสถแหงน้ีจะครองรักกันยืนยาว	จน
แกเฒา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

สนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	ตั้งอยูที่เมืองเฮลซิงกิ

07.15	น.	เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
6.	เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

1.	ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนทีเ่หลือ	20	วันกอนการเดินทาง	หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือ
ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น	ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริง
2.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	ภายใน	36	ชัว่โมงหลังการจอง	โดยโอนเขาบัญชี	ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ

เงินมัดจําแลวเทาน้ัน
3.	สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา

ภายใน	3	วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดย
อัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา	(3	ดาว	–	4	ดาว)
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
8.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมทิปมัคคุเทศก)

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ	,	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	20	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
4.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5.	คาธรรมเนียมวีซาเชงเกน	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็นจํานวนเงินโดย

ประมาณ	2,300	บาท	)
6.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่,	พนักงานขับรถ	(15	ยูโร)
7.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	3	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	7	x	3	=	21	ยูโร	หรือประมาณ

100	บาท)
8.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล



เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
-	เบี้ยประกันเริม่ตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]
-	เบี้ยประกันเริม่ตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]	
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตัง้แตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**	

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	ทางสถานทูตมีการแจงเงื่อนไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซา	ดังน้ันควรเตรียมเอกสารตามที่สถานทูตแจง

เงื่อนไขมา	หากทานเตรียมเอกสารไมครบหรือปลอมแปลงเอกสาร	จนทําใหไมสามารถยื่นวีซาไดหรือถูกปฏิเสธการ
อนุมัติวีซา	ทางบริษทัสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
2.	การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียง

ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน	อัตราคาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตเป็นผูเรียก
เก็บ	หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา	ทางสถานทูตไมคืนอัตราคาธรรมเนียมในการยื่นวีซา	และมีสิทธิไ์มแจง
สาเหตุการปฏิเสธวีซา

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน	(เยอรมนี)	***	ยื่นวีซาเดีย่วแสดงตนทีส่ถานทูตเยอรมนี	***	ใชเวลา
ทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ	7	วัน	
เอกสารกรุณาเตรียม	1	ชุด	ยกเวน	เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด
และสําเนา	1	ชุด
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต	และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา	ไมสามารถดึง
หนังสือเดินทางออกมาได
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา	อายุการใช

งานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา
กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)ฃ
2.	รูปถาย	รูปถายสี	หนาตรงขนาด	1.5x2	น้ิว	ใบหนา	90	เปอรเซ็นตของพื้นทีรู่ปถาย	จํานวน	2	ใบ	หาม

ตกแตงรูป	ถายจากรานถายรูปเทานัน้	หามสวมแวนตา	หรือเครื่องประดับ	,	ตองไมเป็นรูปสติก๊เกอร
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต	180	บาท	จํานวน	4	รูปนะคะเพื่อความถูกตอง
3.	หลักฐานการทํางาน	

-	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุไมเกิน	3
เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
-	กิจการไมจดทะเบียน	จดหมายชี้แจงการทํางาน	พรอมเอกสารประกอบ	เชน	รูปถายราน	สัญญาเชาที่	โฉนดที่ดิน
เป็นตัน
-	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน	(ขอเป็นภาษาอังกฤษ
มีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตที่
ยื่น)
-	กรณีเป็นนักเรียน	หรือ	นักศึกษา	ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู่เป็นภาษา
อังกฤษเทาน้ัน	(สถานทูตไมรับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน	ไมวาเป็นชวงปิดเทอมและตองมีอายุไมเกิน	1	เดือนกอน
ยื่นวีซา)
-	กรณีทีเ่กษียณอายุจากงานราชการ	กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย
4.	หลักฐานการเงิน

4.1	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพย	สวนตัวของผูเดินทาง	ถายสําเนายอนหลัง	6	เดือน	รบกวนลูกคาทํารายการเดิน
บัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน	15	วัน	กอนวันนัดสัมภาษณ	
ยอดเงินสุดทายทีลู่กคาอัพเดท	15	วันกอนยื่น	ตองมียอดเงินทีค่รอบคลุมคาทัวรดวยนะคะ
***	ไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน	และฝากประจํา	***
-	หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา	กรุณาถายสําเนามาทั้ง	2	เลม
-	หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ	6	เดือนลาสุด	(เดือนตอเน่ืองดวยนะคะ)	แนะนําให
ขอเป็น	STATEMENT	จากทางธนาคาร	พรอมปรับยอดเงิน	15	วันกอนวันนัดสัมภาษณ	
4.2	หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอื่นในคณะ	ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจาย	(BANK	GUARANTEE)
ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน	ระบุชื่อเจาของบัญชี	และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษา
อังกฤษ	ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต
5.	เอกสารสวนตัว	ถายเอกสารเป็นสําเนา

-	ทะเบียนบาน
-	บัตรประชาชน
-	สูติบัตร	(กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี)
-	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร	(ถามี)
-	ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลี่ยน)



6.	กรณีเด็กอายุไมถึง	20	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา
-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรต
มารดามาดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามา
ดวย
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
***กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	บิดาและมารดาเซ็นชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา	พรอมกับเดินทางมาสัมภาษณ
กับบุตรที่สถานทูตดวย
7.	กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน	ขอความกรุณารบกวนถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนแนบมาดวย

การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทั้งแบบหมูคณะ
และยื่นรายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่
อกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจงขอเพิม่

เติม
หมายเหตุ	การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็น

เพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเชงเกนประเทศเยอรมัน	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็นจํานวน
เงินโดยประมาณ	2,300	บาท	)
**	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	**
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่

กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	น่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัย

ตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดิน
ทางเป็นสําคัญ
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย,	ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขาพัก	เชน	กรณีที่เมืองน้ันมีการ

จัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯ	ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย
3.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู



(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้น
กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทาน	อาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับ
เสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

1.				แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง			คืนคาใชจายทั้งหมด
2.				แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.				แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท
4.				แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง			ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.				บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.				กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ
7.				กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ

มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่อง
บิน	หรือคาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8.				กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคา

ทัวรทัง้หมด		
9.			กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล

ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


