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วลินอีสุปราสาททราไก เคานสั พระราชวงัรนูดาเลร่กิา้ ชกิลุดา้ 9500 เฮลซงิก ิ

สะสมไมลข์องการบนิไทย STAR ALLIANCE 

ก าหนดการเดนิทาง :  ราคาทัวรร์วมทกุอยา่ง ยกเวน้คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั 
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วนัทีห่นึง่  สนามบนิสวุรรณภมู ิ- อสิตนับลู  

 

18.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคาเตอรส์ายการบนิตรุกแีอรไ์ลน ์(TK) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้าร

ตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก 

23.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงวลินอีสุ (VILNIUS) ประเทศลทิัวเนยี โดยสายการบนิตรุกแีอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่

TK065/1409 

 

วนัทีส่อง  วลินอีสุ (ลทิวัเนยี) - ชมเมอืง 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิอสิตันบลู ประเทศตรุก ี0520-0840 *.*.*. 

11.25น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึสนามบนิวลินอีสุ(VILNIUS) ประเทศลทิวัเนยี ....หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้.... 

 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูต่ัวเมอืงวลินอีสุ (VILNIUS) เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นเมอืงทีส่วยงามทีส่ดุใน

ประเทศสมคา่ความเป็นเมอืงหลวงศนูยก์ลางของทกุสิง่ทกุอยา่ง ทัง้ยงัเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีน

ใหเ้ป็นมรดกโลกจากยเูนสโกเมือ่ปี 1994  

- หากตอ้งการเห็นภาพความสวยงามเหลา่นีช้ดัเจนขึน้ตอ้งเขา้ไปชมในยา่นเมอืงเกา่ (OLD TOWN) 

ซึง่เป็นยา่นเมอืงเกา่ทีใ่หญท่ีส่ดุในเขตยโุรปกลาง ทัว่บรเิวณนีม้ากมายไปดว้ยอนุสาวรยี ์มมีหาวหิาร

ประจ าเมอืงทีส่รา้งในสไตลน์โีอคลาสสกิ มองเห็นหอระฆงัเกา่แกป่ระจ าเมอืง มชีมุชนชาวยวิทีใ่หญ่

ทีส่ดุแหง่หนึง่นอกเขตประเทศ  

- ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการชมอาคารและโบสถว์หิารตา่งๆ ทีม่อียูล่ะลานตาทัง้ทีก่อ่สรา้งดว้ย

ศลิปะบารอกและโกธกิ ทั่วพืน้ทีก่วา่ 360 ตารางกโิลเมตรของวลินอีสุจงึเป็นเหมอืนสวรรคส์ าหรับผูท้ี่

ช ืน่ชอบและหลงใหลในเสน่หเ์มอืงเกา่เชน่นี ้  

 

น าทา่นถา่ยรปู (ภายนอก) มหาวหิารแหง่วลินอีสุ (VILNIUS CATHEDRAL) สิง่กอ่สรา้งทีม่รีปูทรงเรยีบ

งา่ยแตย่ิง่ใหญ ่มบีันทกึประวัตศิาสตรก์ลา่ววา่ในครัง้แรกของการกอ่สรา้งมหาวหิารแห่งวลินอีสุเมือ่ปี 

1251 กลายเป็นมรดกทางประวัตศิาสตรท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุอกีแหง่หนึง่ของวลินอีสุ 

   

น าทา่นชมประตเูมอืง (GATE OF DAWN) ทีม่องแวบแรกอาจคดิวา่เป็นตรอกอาคารทั่วไปเพราะถกูขนาบ

ดว้ยอาคารทัง้สองขา้ง แตจ่รงิๆ แลว้นีค่อืความคลาสสกิของอดตีทีแ่ฝงอยูใ่นรปูทรงอาคารซึง่ดเูหมอืน

เป็นประตธูรรมดาดังทีเ่ห็นประตเูมอืงแหง่นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของก าแพงเมอืงโบราณ ถกูสรา้งขึน้ในชว่งปี 

1503-1522 เพือ่เป็นปราการส าคญัในการป้องกนัเมอืงจากการโจมตขีองขา้ศกึศตัร ู 

- ชาววลินอีสุจะรูจ้ักประตเูมอืงแหง่นีใ้นชือ่ MEDININKAI เพราะหากเดนิลอดใตซุ้ม้ประตผูา่นเขา้สู่

ดา้นในเราก็จะไดพ้บกบัหมูบ่า้น MEDININKAI น่ันเอง ซึง่จากเดมิทีม่ปีระตเูมอืงถงึ 10 แหง่ 

หลังจากมคี าสัง่จากทางการใหท้ าลายประตอูกี 9 แหง่ทิง้ไปก็เหลอืเพยีงประตแูหง่นีเ้พยีงหนึง่เดยีว
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ทีย่งัเหลอือยู ่หากเดนิลอดประตเูขา้ไปภายในจะมโีถงเล็กๆ ทีช่ัน้บนกรดุว้ยกระจกส ีมโีบสถพ์ระแม่

มารผีูเ้ป็นทีย่ดึเหนีย่วจติใจของชาวเมอืง ซึง่มกัจะมผีูค้นผา่นเขา้มาอธษิฐานขอพรกนัอยูต่ลอด  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก BEST WESTERN VILNIUSหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม  วลินอีสุ-ทราไก-ปราสาททราไก-เคานสั 

 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทราไก (TRAKAI) เป็นเมอืงหลวง

เกา่ของลธิัวเนยีมากอ่น ปัจจบุนัเมือ่ไมไ่ดด้ ารงสถานะเมอืง

หลวงแลว้ ทราไกเป็นเพยีงเมอืงเล็กๆ ทีเ่งยีบสงบ น่าอยูน่่า

แวะไปเทีย่วมาก และยงัไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีม่ากดว้ยเสน่ห์

แหง่ทะเลสาบนอ้ยใหญก่วา่ 100 แหง่ ทัง้ยงัมเีกาะอกีกวา่ 

20 แหง่ ทราไกเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร์

และไดรั้บความนยิมอยา่งมากในการทอ่งเทีย่ว  

 

น าทา่นเขา้ชมปราสาททราไก (TRAKAI ISLAND CASTLE) ปราสาทหนิทีส่รา้งโดยดยคุผูค้รองทราไก

ในอดตีเมือ่ราวศตวรรษที ่14 เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีพั่กผอ่นในฤดรูอ้น และก็สรา้งอยูบ่นท าเลดเียีย่มส าหรับ

การระวังภยั น่ันคอืบนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบเกรฟ (LAKE GALVE)  

- ปราสาทหลังนีเ้คยเป็นทีอ่ยูข่องดยคุแหง่ทราไกมา

กอ่น แตต่อ่มาไดเ้ปลีย่นสภาพเป็นคกุส าหรับกกัขงั

นักโทษจากการทีม่สีภาพเป็นเกาะกลางทะเลสาบ

น่ันเอง ปัจจบุนัมกีารสรา้งสะพานเชือ่มส าหรับการ

ขา้มไปมาระหวา่งแผน่ดนิใหญแ่ละเกาะ  

- ความสวยงามทีป่ะทะสายตานักทอ่งเทีย่วเริม่

ตัง้แตใ่นทะเลสาบเกรฟไปจนถงึตัวปราสาททีส่รา้ง

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเคานัส (KAUNAS) เมอืงใหญอ่นัดบั 2 ของประเทศลทิัวเนยี  

- เมอืงเคานัสนีถ้อืเป็นเมอืงศนูยก์ลางในภมูภิาคนีม้าตัง้แตช่ว่งยคุศตวรรษที ่15 เป็นเมอืงทีม่ี

ความส าคญัในดา้นการเป็นเมอืงส าคญัทางดา้นประวัตศิาสตร ์เป็นเมอืงศนูยก์ลางทัง้ดา้นเศรษฐกจิ

การคา้ การศกึษา และวัฒนธรรมมาตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั นอกจากนีเ้มอืงเคานัสยงัเคยเป็นเมอืง
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หลวงชัว่คราวของลทิวัเนยี และเคยไดช้ือ่วา่ “ลติเติล้ ปารสี” ดว้ยความร ่ารวยทัง้ดา้นวัฒนธรรม 

แฟชัน่ การคา้ และการศกึษาทีค่ลา้นคลงึกบัปารสีอยา่งมาก  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าทา่นชมยา่นเมอืงเกา่เคานัส (KAUNAS OLD TOWN) ทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นศนูยก์ลางทางประวัตศิาสตรข์อง

เมอืง มากมายดว้ยแลนดม์ารก์และสิง่กอ่สรา้งทีไ่ดถ้กูอนุรักษ์

เอาไวอ้ยา่งดตีัง้แตช่ว่งยคุกลาง  

- ทา่นจะไดเ้ห็นศลิปะจากหลายยคุไมว่า่จะเป็น โกธคิ

เรเนสซองส ์และบาโรค ศาลาวา่การเมอืงเคานัส 

(KAUNAS TOWN HALL)อาคารโบราณสขีาวทีโ่ดดเดน่

ดว้ยหอคอยสงูถงึ 53 เมตร เป็นอาคารทีส่งูทีส่ดุในยา่น

เมอืงเกา่แหง่นี ้ศาลาวา่การไดถ้กูเริม่สรา้งขึน้ครัง้แรกเมอืงปี 1542 มกีารสรา้งเสรมิเพิม่เตมิและ

บรูณะใหมห่ลายตอ่หลายครัง้ แตศ่าลาวา่การแหง่นีก้เ็ป็นศนูยก์ลางเมอืงมาตัง้แตช่ว่งยคุกลาง ไมว่า่

จะเป็นสถานทีช่มุนุม ซือ้ขายแลกเปลีย่น จัดงานรืน่เรงิ จัดงานแตง่งาน หรอืกระทั่งพธิสี าคญัทาง

การเมอืงก็มกัจัดขึน้ทีน่ี ่ 

 

ชม (ภายนอก) มหาวหิารเคานัส (KAUNAS CATHEDRAL) มหาวหิารส าคัญประจ าเมอืงแหง่นีไ้ดถ้กูสรา้ง

ขึน้ดว้ยอฐิในสไตลโ์กธคิตัง้แตช่ว่งตน้ศตวรรษที ่15 เป็นโบสถแ์หง่นกิานโรมนัคาทอลกิทีอ่ทุศิแด ่เซนต์

ปีเตอรแ์ละเซนตพ์อลและไดถ้กูจดัใหเ้ป็นหนึง่ในสิง่กอ่สรา้งทีเ่ป็นมรดกทางประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญัของ

ลทิัวเนยีอกีดว้ย 

 

น าทา่นชม (ภายนอก) ปราสาทเคานัส (KAUNAS CASTLE)ปราสาทโบราณทีส่นันษิฐานวา่ไดถ้กูสรา้ง

ขึน้ตัง้แตช่ว่งกลางศตวรรษที ่14 สวยสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิ ตัวปราสาทตัง้อยูใ่กลก้บัจดุ

บรรจบของสองแมน่ ้า ออกแบบใหเ้ป็นทัง้ป้อมปราการป้องกนัเมอืงและปราสาทขนาดใหญ ่ 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก  EUROPA ROYALE KAUNAS หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่  เคานสั - ลตัเวยี - พระราชวงันูดาเล ่- รกิา้ 

 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นขา้มพรมแดนสูป่ระเทศลตัเวยี (LATVIA) สูเ่มอืงฟิลสรั์นดาเล ่(PILSRUNDALE) ถา่ยรปูกบัตวั

อาคารพระราชวังรนูดาเล ่(RUNDALE PALACE) สิง่กอ่สรา้ง

ทีส่วยงามดว้ยสถาปัตยกรรมบารอกและรอกโคโค ออกแบบ

โดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน“FRANCESCO BARTOLOMEO 

RASTRELLI”ซึง่เป็นคนเดยีวกบัทีเ่คยออกแบบพระราชวัง

เฮอรม์เิทจในนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์แหง่รัสเซยี ส าหรับ

พระราชวังรนูดาเลแ่หง่นีถ้กูสรา้งขึน้เพือ่เป็นพระราชวังฤดรูอ้น

ของดยคุแหง่คอรท์แลนด ์(DUKES OF COURTLAND) เอริน์โจฮนัไบรอน ในศตวรรษที ่18 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย  น าทา่นสูเ่มอืงรกิา้ (RIGA) เมอืงทีส่วยงามทีส่ดุอกีแหง่หนึง่ในแถบทะเลบอลตกิเมอืงเต็มไปดว้ย

สถาปัตยกรรมเกา่แกบ่นอาคารสถานทีท่ัง้หลาย  

- ศนูยร์วมของอาคารสถาปัตยกรรมอารท์นูโวทีม่ากมายทีส่ดุ

ในยโุรปซึง่สรา้งขึน้ตัง้แตเ่มือ่กวา่ 800 ปีทีแ่ลว้ใน

ขณะเดยีวกนัชว่งศตวรรษที ่14-15pยงัมชีือ่เสยีงในดา้น

การเป็นเมอืงทา่ทางทะเลทีม่กีารตดิตอ่ท าการคา้กบั

ตา่งชาต ิชว่งนัน้จะมพีอ่คา้จากหลายประเทศใกลเ้คยีงเขา้

มาคา้ขายแลกเปลีย่นวฒันธรรมกนัคอ่นขา้งมาก กลายเป็น

เสน่หด์ีๆ  ส าหรับรกิา้ทีม่ากมายดว้ยประวัตศิาสตร ์เมอืงเกา่ รา้นคา้ รา้นอาหาร โรงแรมและแหลง่ช ้

อปป้ิงสนิคา้เกา่ราคาถกูมากมาย  

 

น าทา่นสู ่ยา่นเมอืงเกา่รกิา้ (RIGA OLD TOWN)  

- ตามหลกัฐานทางประวตัศิาสตรส์นันษิฐานวา่เดมิทเีมอืงรกิา้ถกูสรา้งใหเ้ป็นปราการดา่นแรกทีย่ ิง่ใหญ่

เพือ่พรอ้มป้องกนัขา้ศกึดว้ยการกอ่ก าแพงอฐิสงู 10 เมตร หนา 3 เมตรและยาวถงึ 2 กโิลเมตร รอบ

ก าแพงสรา้งหอสงัเกตการณ์ไว ้29 จดุ จนราวปี 1422 ก็มกีารสรา้งป้อมสงู 4 ชัน้ขึน้เพิม่เตมิพรอ้มกบั

การขดุคลูอ้มเมอืงกวา้ง 90 เมตรเพือ่ใหก้ารเขา้ถงึของขา้ศกึท าไดย้ากเย็นขึน้ และยงัประทับปืน

ใหญไ่วเ้ป็นระยะ  
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ชมยา่นโดมสแควร ์(DOME SQUARE) ลานกวา้งทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ส าคัญของเมอืง เป็นทีต่ัง้ของวหิาร

แหง่รกิา้ (RIGA DOME CATHEDRAL) ทีย่ ิง่ใหญแ่หง่เมอืงนี ้และยงัถอืเป็นวหิารในยคุกลางทีใ่หญท่ีส่ดุ

ในประเทศแถบบอลตกิอกีดว้ย วหิารแหง่รกิา้สรา้งขึน้เมือ่ปี 1211 ตอ่มาในปี 1226 วหิารแหง่รกิา้ไดถ้กู

ตอ่เตมิใหย้ิง่ใหญข่ึน้กวา่เดมิและอลังการขึน้อกีในปี 1595มหีอคอยสงู 90 เมตร แตก่็ยงัคง ทัง้ยงัเป็น

วหิารทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืงรกิา้แหง่นีค้วามสวยงามอยูเ่ชน่เดมิไมเ่ปลีย่นแปลง  

 

ถา่ยรปูอนุสาวรยีอ์สิรภาพ (FREEDOM MONUMENT) ซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์แหง่อสิรภาพของชาว

ลัตเวยีทีห่ลดุพน้จากชาตมิหาอ านาจทัง้หลาย อนุสาวรยีT์URAIDA CASTLEแหง่นีส้รา้งในปี 1935 เป็น

รปูหญงิสาวนามวา่ MILDA ก าลังชดูาว 3 ดวงไวเ้หนอืศรีษะจนสดุแขน มคีวามสงูประมาณ 42 เมตร ซึง่

ดาวทัง้สามนัน้เป็นสญัลักษณ์แทนการรวมตวักนัของภมูภิาคทัง้สามของลตัเวยีซึง่กค็อื KURZEME, 

VIDZEME และ LATGALE 

 

น าทา่น ผา่นชมปราสาทรกิา้ (RIGA CASTLE) ปราสาทสวยหลังใหญร่มิแมน่ ้าดวักาวา่ ตวัปราสาทสรา้ง

ขึน้ครัง้แรกในปี 1330 แตส่รา้งขึน้ใหมใ่นชว่งศตวรรษที ่15-16 แมจ้ะผา่นการบรูณะมาหลายตอ่หลาย

ครัง้ แตป่ราสาทรกิา้ก็ยงัสวยและยิง่ใหญไ่มเ่สือ่มคลาย ปัจจบุนัปราสาทรกิา้เป็นทีพ่ านักของ

ประธานาธบิดขีองลตัเวยี และเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภณัฑ ์

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก  RIGA ISLAND HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้  รกิา้ - ชกิลุดา้ - ปราสาททไูรดา้ - พารน์ - ทาลลนิน ์

 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงชกิลุดา้ (SIGULDA)เมอืงเล็กๆ เงยีบสงบทีอ่ยูห่า่งออกไปจากเมอืงรกิา้ไมไ่กล ...

น าทา่น 

 

ถา่ยรปูดา้นหนา้กบัปราสาททไูรดา้ (TURAIDA 

CASTLE) ปราสาทหลังใหญน่ีไ้ดถ้กูสรา้งขึน้ในปี 

1214 เพือ่เป็นป้อมปราการของเมอืง ตวัปราสาท

สรา้งขึน้ดว้ยอฐิสแีดงตามสไตลบ์อลตกิโบราณ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าทา่นสู ่ประเทศเอสโตเนยี (ESTONIA) เมอืงตากอากาศชือ่ดังในแถบทะเลบอลตกิ เมอืงทีว่า่นีก้ค็อื 

ปารนู์ (PARNU)  

- เมอืงแหง่การพักผอ่น เมอืงแหง่การท ากจิกรรมวันหยดุรมิชายหาด ท่ามกลางการเทีย่วชมแนวอาคาร

บา้นเรอืนโบราณสไตลอ์ารท์นูโวและยงัมมีมุใหช้อ้ปป้ิงในยา่นตัวเมอืงดว้ย สว่นโรงแรมและรา้นคา้

รา้นอาหารก็มไีวร้อตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วมากมายอยูแ่ลว้ ปารนู์เกดิเป็นเมอืงขึน้มาก็ราวปี 1251 ใน

อดตีปารนู์เป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญของเอสโตเนยี จนปัจจบุนัก็มคีวามส าคญัในแงก่ารเป็นเมอืงรสีอร์

ททีส่ามารถสรา้งรายไดจ้ากนักทอ่งเทีย่วใหก้บัประเทศไดอ้ยา่งมากมาย ซึง่จะมนัีกทอ่งเทีย่วหนาตา

ขึน้ก็ในชว่งฤดรูอ้นราวเดอืนมถินุายนถงึสงิหาคมของทกุปี 

  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทาลลนิน ์(TALLINN) ซึง่ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นเมอืงทีส่วยงามและเกา่แกท่ีส่ดุ

ในยโุรปเหนอื มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนาน มกี าแพงเมอืงเกา่และป้อมปราการเมอืงทีผ่า่นรอ้นผา่นหนาว

ทา่มกลางประวัตศิาสตรช์าตทิีม่รีากฐานการคงอยูข่องมนุษยม์านานกวา่ 3000ปี ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก

โลกโดยยเูนสโกในปี 1997 และเป็นเมอืงแหง่เทพนยิาย ..... 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก HOTEL EUROPA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก  ทาลลนิน ์- ชมเมอืง - เฮลชงิก ิ

 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นชมเมอืงทาลลนิน ์(TALLINN) ยา่นเมอืงเกา่ (OLD TOWN) ทีน่ีเ่ป็นแหลง่ชมสถาปัตยกรรม

โบราณของเกา่ของแกใ่นทาลลนิน ์เราจะไดพ้บกบัอนุสาวรยีแ์ละสิง่กอ่สรา้งทีม่มีาตัง้แตใ่นศตวรรษที ่14 

มโีบสถเ์กา่ บา้นเรอืนเกา่แตส่วยงาม มตีรอกเล็กๆ  

 

.....ชมยา่นทมูเปีย (TOOMPEA) จากการทีอ่ดตีเคยเป็นยา่นอยู่

อาศัยของคนร ่ารวยระดับเจา้เมอืง เหลา่ขนุนางและพอ่คา้วาณชิ

ทัง้หลาย ท าใหนั้บถงึวันนีย้า่นทมูเปียจงึเต็มไปดว้ยปราสาทเกา่

สงูใหญซ่ึง่เคยเป็นบา้นพกัของเจา้เมอืงเดมิในอดตี และถกูปรับ

สภาพใหเ้ป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานราชการ เป็นศนูยก์ลางการ

บรหิารประเทศ  

 

ถา่ยรปูกบัโบสถอ์เล็กซานเดอรเ์นฟสกี ้(ALEXANDER NEVSKY 

CATHEDRAL)  
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- โบสถรั์สเซยีนออรโ์ธดอกซท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเอสโตเนยีและยงัเป็นโบสถท์ีใ่หญท่ีส่ดุในทาลลนินอ์กีดว้ย 

สรา้งตามพระบญัชาของชารล์อเล็กซานเดอรท์ี3่ในระหวา่งปี 1894-1900 โดยมชีา่งฝีมอืจากนคร

เซนตปี์เตอรส์เบริก์เป็นผูรั้บพระบญัชานัน้ในการออกแบบ และโบสถอ์เล็กซานเดอรเ์นฟสกีย้งัเคยอยู่

ในการดแูลของคณะสงฆจ์ากมอสโควม์ากอ่นเพราะถกูสรา้งขึน้ในยคุทีเ่อสโตเนยียงัคงอยูภ่ายใตก้าร

ปกครองของรัสเซยี  

- โบสถอ์เล็กซานเดอรเ์นฟสกีเ้ป็นสิง่กอ่สรา้งทีแ่สดงถงึสถาปัตยกรรมทีส่วยงามไดอ้ยา่งโดดเดน่ทีส่ดุ

อกีแหง่หนึง่ในยโุรปตวัอาคารโบสถป์ระกอบดว้ย 5 โดมทรงหัวหอม และจดุเดน่อกีอยา่งหนึง่ของ

โบสถห์ลังนีค้อืบนตวัหอคอยจะมรีะฆงัแขวนไวถ้งึ 11 ใบ ซึง่ใบทีม่เีสยีงดังกอ้งกงัวานและใหญท่ีส่ดุ

จะมนี ้าหนักถงึ 15 ตัน 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืเฟอรร์ี ่เพือ่เดนิทางสู ่เมอืงเฮลซงิก ิ(HELSINKI) ประเทศฟินแลนด ์

(FINLAND) เมอืงหลวงปัจจบุนัของฟินแลนด ์...เมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรเ์กา่แกม่วีัฒนธรรมโบราณสง่ผา่น

มาในรปูแบบของสถาปัตยกรรมสวยๆ  

....อสิระชอ้ปป้ิงถนนมานไฮม ์(MANHEIM STREET) เพือ่พบกบัศนูยร์วมนานาสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่อียู่

ตลอดแนวถนน เต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ.่.... 

 

ค ่า อสิระกบัการรับประทานอาหารค ่าเพือ่มเีวลาชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเต็มที ่

ทีพ่กั  CUMULUS RESORT AIRPORT CONGRESSหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด  เฮลชงิก ิ- ชมเมอืง - อสิตนับลู  

 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นชมเมอืงเฮลซงิก ิเซเนทสแควร ์(SENATE SQUARE) จัตรัุส

กลางเมอืงทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของเฮลซงิก ิ

O ศนูยก์ลางทกุกจิกรรมของเมอืงและเป็นพืน้ที่

ประวัตศิาสตรอ์นัยาวนานของเฮลซงิกแิละถอืเป็น

สญัลักษณ์ส าคญัของเมอืงทีนั่กทอ่งเทีย่วตา่งชาตจิะตอ้ง

เดนิทางเขา้มาชมและถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึเสมอ ซึง่สว่น

ใหญจ่ดุนีม้กัเป็นจดุแรกในการเริม่ตน้เทีย่วชมเฮลซงิก ิใจ

กลางเซเนทสแควรส์งา่งามโดดเดน่ดว้ยอนุสาวรยีพ์ระ

เจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2 หนึง่ในกษัตรยิแ์หง่ราชวงศโ์รมา
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นอฟผูท้รงไดรั้บการถวายฉายาวา่ “ซารผ์ูใ้หอ้สิรภาพ” จากการประกาศเลกิทาสใหเ้อกราช

แกช่นชาวรัสเซยี แตก่ลับถกูลอบปลงพระชนมใ์นปี 1881 จงึมกีารสรา้งอนุสาวรยีแ์หง่นีข้ ึน้

ในปี 1894 เพือ่แทนการร าลกึถงึความยิง่ใหญข่องพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2 ทีท่รงสรา้ง

ความเปลีย่นแปลงใหเ้กดิขึน้กบัรัสเซยีซึง่มสีว่นเชือ่มโยงถงึการพัฒนาฟินแลนดด์ว้ย  

 

น าทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้ มหาวหิารเฮลซงิก ิ(HELSINKI CATHEDRAL)  

- อาคารหลังสขีาวทีเ่ห็นไดช้ดัเจนเมือ่ยนือยูบ่นเซเนทสแควร ์แตเ่ดมิเรยีกมหาวหิารแหง่นีว้า่ “โบสถน์ิ

โคลัส” ถอืเป็นแลนดม์ารก์ส าคญัอกีแหง่ของเมอืง ตวัอาคารหลังใหญส่ขีาวบรสิทุธิ ์ตัดกบัสเีขยีว

มรกตของหลังคาโดมเป็นสถาปัตยกรรมชิน้งามอกีแหง่ของเฮลซงิกทิีไ่มค่วรพลาดชมเด็ดขาดมหา

วหิารเฮลซงิกเิป็นศาสนสถานแหง่ครสิตจกัรนกิายลเูธอรนัทีอ่อกแบบสรา้งดว้ยสไตลน์โีอคลาสสกิ 

และสรา้งเสร็จสมบรูณ์ในปี 1852ภายหลังมกีารบรูณะและสรา้งตอ่เตมิทัง้สว่นของโดมและใตอ้าคาร

มหาวหิาร ปัจจบุนักลายเป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมมาก  

 

...น าทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้มหาวหิารอสุเปนสกี ้(USPENSKI CHURCH) โบสถค์รสิตน์กิายออรโ์ธดอกซท์ี่

ใหญท่ีส่ดุในยโุรปตะวันตกซึง่สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1868 และสรา้งเสร็จในอกี 6 ปีหลังจากนัน้ 

-เป็นศาสนสถานทีส่รา้งขึน้เพือ่แทนความสมัพันธท์ีม่ตีอ่รัสเซยีซึง่เคยเขา้มาปกครองฟินแลนด์

นานเกนิกวา่ 100 ปี ทัง้ภายนอกและภายในมหาวหิารแหง่นีจ้งึสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ

รัสเซยีเกอืบทัง้หมด เพราะสรา้งดว้ยสไตลม์หาวหิารเกา่ที9่เคยมใีนกรงุมอสโกเมือ่ราวศตวรรษที ่

16โดดเดน่ดว้ยเอกลักษณ์ส าคญัทีท่ าใหใ้ครๆ ตา่งก็จ าไดด้ว้ยโดมทองบนยอดหลังคาเขยีว

มรกตคลมุอาคารอฐิสนี ้าตาลแดงเอาไว ้แตก่็สรา้งเสร็จหลังจากทีส่ถาปนกิผูอ้อกแบบเสยีชวีติไป

แลว้ มหาวหิารอสุเปนสกีถ้กูสรา้งอยูบ่นหนา้ผาสงูแถบชานเมอืงทีเ่ป็นเหมอืนจดุชมววิเมอืงได ้

ทั่วและกวา้งไกล .... 

 

น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

19.00 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิตรุกแีอรไ์ลนเ์ทีย่วบนิที ่TK1764/TK068 

 

วนัทีแ่ปด  อสิตนับลู - ประเทศไทย 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิอสิตันบลู ประเทศตรุก ี2225-0125 *.*.*. 

15.25 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทับใจ 

 

หมายเหต ุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสมทัง้นีท้างบรษัิทฯจะยดึถอืความปลอดภยั

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
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อตัราคา่ใชจ้า่ย 

วนัทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ ่

เด็กต า่กวา่ 

12 

กบั 1 ผูใ้หญ ่

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ ่

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

28 ม.ค.- 5 ก.พ. 

4-11 / 18-25 / 25 ก.พ.-4 ม.ีค. 

4-11 / 18-25 / 25 ม.ีค.-1 เม.ย. 

1-8 / 22-29 / 29 เม.ย.-6 พ.ค. 

6-13 พ.ค. / 20-27 พ.ค.  

27 พ.ค.-3 ม.ิย. / 3-10 ม.ิย. / 17-24 ม.ิย. 

24 ม.ิย.-1 ก.ค. / 1-8 ก.ค. / 22-29 ก.ค.  

29 ก.ค.-5 ส.ค. / 5-12 ส.ค. / 19-26 ส.ค.

26 ส.ค.-2 ก.ย. / 2-9 ก.ย. / 16-23 ก.ย. 30 

ก.ย.-7 ต.ค. / 7-14 ต.ค. / 14-21 ต.ค.  

80,900.- 

11,900.- 

 

21-28 ต.ค. 85,900.- 

28 ต.ค.-4 พ.ย. / 4-11 พ.ย. / 18-25 พ.ย. 

25 พ.ย.-2 ธ.ค.  
80,900.- 

2-9 ธ.ค. / 9-16 ธ.ค. 85,900.- 

8-15, 9-16, 10-17, 11-18 เม.ย. 

(สงกรานต)์ 

25 ธ.ค.-1 ม.ค. / 30 ธ.ค.-6 ม.ค. 

90,900.- 14,900.- 

 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ส าหรับการเปลีย่นแปลง) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 

4. คา่หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 

5. คา่หอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเทา่  4 ดาว 

6. คา่วซีา่เชงเกน้ 

7. คา่ทปิ 

8. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,550,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
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คา่รักษาพยาบาลส าหรับคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรักษาพยาบาล

ฉุกเฉนิและการเคลือ่นยา้ยกลับประเทศ / คา่ใชจ้า่ยในการสง่ศพหรอือฐักลับประเทศ (เทา่นัน้) 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

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

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจาก

อบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาทเทา่นัน้ 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมจัดท าหนังสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางของไทย 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนัก

เกนิ 

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, 

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

3. คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี 

4. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา  

5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯคา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 

คา่บรกิารพเิศษตา่งๆ  

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง  

 

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญาการ

เดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

เงือ่นไขการจอง 

กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 31,000 บาทภายใน 3 วันนับจากวันจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วันกอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากทา่นไมผ่า่นการ

อนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเกบ็คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิ 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืง

น ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตาม

ความเหมาะสม*** 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 

4,000 บาท 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เกบ็คา่บรกิารทัวรเ์ต็มจ านวน

ตามราคาทวัร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหตุ,เจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบุ

ขอ้ความบางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิ

ของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ทาง

บรษัิทฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดั

จ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหตุ,เจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตาม

เงือ่นไขสายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของ

สายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดั

จ าตัว๋ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่

แลว้ 

หมายเหต ุ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง

ไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใช ้

หนังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ใน

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะ

ไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยู่

กบัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผู ้

รว่มเดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดช้ าระคา่มดัจ าทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอื

ช าระโดยตรงกบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุว ้

ทัง้หมด 
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- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 

leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตวัของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม

ทาง บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( 

ผูใ้หญ ่)  

และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้

ทัง้หมดหกัคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิ

ของสถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท

ฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็

ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา 

และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิ

ของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี ้

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยั

ของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 
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ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอื

ถอืวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่น

ใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรปุ

รว่มกนั) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทัวร์

นัน้ๆยนืยนัการเดนิทางหากทา่นออกตั๋วโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ได ้

 ใน 1 วัน คนขบัรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน

ภายใน20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละ

ช าระมดัจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุใน

การเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  

อันเนื่องจากอบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, 

การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอักคราช

ฑตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) 

ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ 

มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิ

พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่

การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 
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โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


