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กําหนดการเดินทาง , 22 มิถุนายน / 13, 27 กรกฎาคม / , 24 สิงหาคม / , 28กันยายน
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วันแรกของการเดินทาง (1)
06.00 น.
08.55 น.
15.15 น.
16.25 น.
17.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั น 4 ประตู เคาน์ เตอร์ S สายการบินฟิ นแอร์ พบเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ
คอยให้การต้อนรับและคอยอํานวยความสะดวกในเรื องสัมภาระและการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) โดยเทียวบินที AY 142 (ใช้ เวลาในการเดินทาง 10 ชั วโมง 20 นาที)
ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติวานตา (Vantaa International Airport) กรุ งเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟิ นแลนด์
(Finland) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รอเปลียนเทียวบิน
นําท่านเดินทางต่อ สู่ เมืองทาลลินน์ (Tallinn) ประเทศเอสโตเนีย (Estonia) เทียวบินที AY 1023 (ใช้ เวลาเดินทาง
35 นาที)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเบอร์ นาร์ ด แมรี (Lennart Meri International Airport) ณ เมืองทาลลินน์
(Tallinn) เมืองหลวงและเมืองท่าหลักของ ประเทศเอสโตเนีย (Estonia) (เวลาท้ องถินช้ ากว่ าประเทศไทย
ชั วโมง) ประเทศทีมังคังด้วยแหล่งท่องเทียวของยุโรปตอนเหนื อ หลังผ่านพิธีการศุลกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ
รอรับนําท่าน เดินทางเข้าสู่ กรุ งทาลลินน์ (Tallinn) เมืองทีได้ชือว่ามีความเก่าแก่ทีสุ ดในทะเลบอลติค (Baltic Sea)
โดยเฉพาะเสน่ห์ของเมืองเก่าช่างยัวยวนใจให้ นักท่องเทียวเดินทางมาเยียมเยือนเป็ นจํานวนมาก และดูเหมือนจะ
ค่อยๆเพิมขึนในทุกๆปี ยูเนสโก้ได้ประกาศให้เมืองเก่าทาลลินน์เป็ นหนึงในมรดกโลกในปี ค.ศ.
นําท่านเข้า
สู่ ทีพัก หลังจากเดินทางไกล
พักค้ างคืน ณ Radisson Blu Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีสองของการเดินทาง (2)
07.30 น.

กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ (ฟิ นแลนด์ ) – ทาลลินน์ (เอสโตเนีย)

ทาลลินน์

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านเริ มต้นเทียวชมเมือง โดยเลียบเขตชายฝังทะเลสู่ ชายหาดพิริต้า (Pirita Beach) แหล่งพักผ่อนตาก
อากาศในฤดูร้อนเป็ นทีชืนชอบของชาวเมือง ทีมีทงบ้
ั านพักตากอากาศ, ท่าเรื อยอร์ ช, ป่ าสน, สวนพฤกษศาสตร์
และศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ ตลอดจนสถานทีจัดงานดนตรี กลางแจ้งขนาดใหญ่ ชายหาดแห่งนีเคยใช้เป็ นสถานที
แข่งขันเรื อใบรี กตั ต้าในกีฬาโอลิมปิ กฤดูร้อนในปี
มาแล้ว แวะชมคอนแวนต์ ของนักบุญ บริ กติ ต้ า (Convent
of St.Bridget) ถูกสร้างขึนในปี
แม้ในปั จจุบนั จะไม่สามารถบูรณะซากปรักหักพังให้ได้คงเดิม แต่ก็มี
นักท่องเทียวแวะเวียนมาเยียมชมไม่ขาดสาย แล้วนําท่านไปถ่ายรู ปสวยกับพระราชวังแคทเดอริกพาเลซ & ปาร์ ค
(Kadriorg Palace & Park) เคยเป็ นทีประทับส่ วนพระองค์ของพระเจ้าซาร์ มาตังแต่ปี
ตัวพระราชวังแบบ
บาร็ อกโอบล้อมไปด้วยสวนขนาดใหญ่ทีมีตน้ โอ๊คและต้นเชสนัทอายุหลายร้อยปี มีบึงนําเป็ นทีอาศัยของฝูงหงส์,
นําพุ, รู ปปั นแกะสลัก และแปลงดอกไม้หลากสี สันทีท่านไม่ควรพลาดชม
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12.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ เขตเมืองเก่าของเมืองทาลลินน์ ทีมีกาํ แพงเมืองและป้ อมปราการในยุคกลางโอบล้อมชวนให้นึกไปถึง
ยุคอัศวิน ยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็ นเมืองมรดกโลกและได้รับการอนุ รักษ์เป็ นอย่างดี

นําท่านเทียวชมเมืองเริ มจากเขตเมืองเก่าทูมเปี ย (Toompea) ในเขตอัพเพอร์ ทาวน์ เพือให้ท่านได้ชมพระราชวัง
ทูมเปี ย (The Palace of Toompea) ซึ งในปั จจุบนั คือรัฐสภาแห่งเอสโทเนียแล้วไปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพา
โนรามาทีมีสีสันสดใสราวกับภาพวาดมีโบสถ์เซนต์โอลาฟโดดเด่นเป็ นสง่า แล้วพาท่านไปชมงานสถาปั ตยกรรม
แบบรัสเซี ยนออร์ โธดอกซ์ทีโบสถ์ อเล็กซานเดอร์ เนฟสเก้ (Alexander Nevsky Cathedral) ทีสร้างขึนตามพระ
บัญชาของชาร์ ล อเล็กซานเดอร์ ที 3 โดยช่างฝี มือจากเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ถ่ายรู ปกับ โบสถ์ เซ็นท์ แมรี (St.Mary
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Cathedral or Toomkirik) โบสถ์ทีถูกสร้างขึนแห่งแรกในสถาปั ตยกรรมแบบกอธิ คในยุคคริ สต์ศตวรรษที 13
ผ่านไปชม Tall Herman Tower ป้ อมปราการเมืองเก่าในยุคกลาง

จากนันเข้าสู่ จตุรัสกลางเมือง (Town Hall Square) ในเขตโลเวอร์ ทาวน์ งดงามด้วยศิลปะแบบกอธิ คสร้างก่อน
คริ สต์ศตวรรษที 15 อาคารบ้านเรื อนทังแบบอาร์ ตนู โว, กอธิ ค ล้วนได้รับการบูรณะไว้อย่างน่าชม ใกล้กนั จะเป็ น
แหล่ งผลิตและขายยาทีเก่ าแก่ ทสุี ดในยุโรป (The Town Hall Pharmacy) ร้านขายยาทีถูกบันทึกว่าเปิ ดกิจการมา
ตังแต่ปี 1422 และยังคงดําเนิ นกิจการมาจนถึงปั จจุบนั The Great Guild Hall อาคารทีถูกจัดอันดับให้ใหญ่เป็ น
อันดับสองรองจากศาลาเทศบาลเมืองทาลลินน์ โดยสมาคมพ่อค้าได้สร้างขึนในปี ค.ศ. 1407 ปั จจุบนั เป็ น
พิพิธภัณฑ์จดั แสดงเกียวกับประวัติศาสตร์ ของเอสโทเนีย จากนันไปชมลัคกีเฮาส์ (Lucky House) บ้านทีโชคดี
รอดพ้นจากไฟไหม้ครังใหญ่ของเมือง แล้วอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองบนถนนคนเดินทีเริ มจาก ถนนววีรู (Viru
Gate) ทีมีสินค้าพืนเมืองอาทิ อําพัน, ผ้าลินิน เป็ นต้น
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19.00 น.

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Radisson Blu Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีสามของการเดินทาง (3)

ทาลลินน์ – แปร์ นู – ซิกลุ ดา (ลัตเวีย) – ริก้า

07.30 น.

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําคณะเดินทางสู่ เมืองแปร์ นู (Parnu) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง) เมืองพักผ่อน
ตากอากาศในช่วงฤดูร้อนทีมีชือเสี ยงทีสุ ดในฝังตะวันตกชายฝังทะเล ตลอดฤดูร้อนเมืองนีจะคึกคักไปด้วยผูค้ นมา
พักผ่อนตากอากาศ และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆริ มชายหาด บันทึกภาพสวยของเมือง บ้ านไม้ แบบ
Wooden House เป็ นเสน่ห์อีกอย่างหนึงของเอสโทเนียน

12.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันเดินทางข้ามพรมแดนสู่ ประเทศลัตเวีย (Latvia) นําคณะเข้าสู่ เมืองซิกุลดา (Sigulda) (ระยะทาง
กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง นาที)

ซึ งเป็ นทีตัง อุทยานแห่ งชาติเกาจา (Gauja National Park) ซึ งอุทยานดังกล่าวได้ชือว่าเป็ น สวิตเซอร์ แลนด์
(Switzerland) แห่ง ลัตเวีย (Latvia) นําท่านเข้าชม ปราสาทบิชอบ แห่ ง ทูไรดา (Turaida Castle) หนึงในปราสาท
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เก่าแก่ทีสุ ดในลัตเวีย (Latvia) ซึ งมีความหมายว่า สวนของพระเจ้า จากนัน แวะชม ปราสาทอัศวิน (Knights of
the Sword Castle) ซึ งสร้างขึนในศตวรรษที ซึ งมีทางลับใต้ดินเชื อมต่อกับอาคารอืนๆ ชม สวนรู ปปั น
(Sculture Park) ซึ งสร้างขึนเพือศิลปะลัตเวีย และ ถํากุทมานน์ (Gutmann Cave)

18.30 น.

จากนันเดินทาง เข้าสู่ เมืองริ ก้า (Riga) (ระยะทาง 52 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง) เมืองหลวงของ
ประเทศลัตเวีย (Latvia) เป็ นเมืองทีใหญ่ทีสุ ดในบรรดาเมืองทีอยูใ่ น กลุ่มบอลติค (Baltic States) ยูเนสโก้ได้
ประกาศให้เมืองเก่ากรุ งริ กา้ เป็ นหนึงในมรดกโลกในปี ค.ศ. อิสระให้ท่านได้เดินเทียวชมเมืองตามอัธยาศัย
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Radisson Blu Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีสี ของการเดินทาง (4)
07.30 น.

ริก้า – เบาสเก้ – ริก้า

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําคณะออกเดินทางสู่ เมืองเบาสเก้ (Bauska) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง)
ซึ งอยูท่ างตอนใต้ของ เมืองริ กา้ (Riga) นําคณะเข้าชม พระราชวังรู นดาเล (Rundale Palace) ซึ งเป็ นพระราชวังที
ใหญ่ทีสุ ดของ ลัตเวีย (Latvia) ก่อสร้างสไตล์บาร็ อคและร็ อคโคโค ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน เป็ นคน
เดียวกันกับผูส้ ร้าง พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ใน นครเซนต์ปีเตอร์ เบิร์ก (St Petersburg) ของรัสเซี ย
(Russia) พระราชวังแห่งนีถือว่าเป็ นพระราชวังฤดูร้อนของท่านดุ๊คแห่งคอร์ แลนด์ เอิรน์ โจฮันน์ ไบรอน บริ เวณ
ของพระราชวังแวดล้อมไปด้วยสวนสวยในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน
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12.00 น.

จากนันําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองริก้า (Riga)
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านชม เมืองริก้า (Riga) ทีตังอยูบ่ นปากแม่นาดวิ
ํ นา (Daugava River) เมืองหลวงทีว่ากันว่าเมืองแห่ง Art
Nuveau บ้างก็วา่ เป็ น Paris of the North เริ มจาก จัตุรัสทาวน์ ฮออล์ (Town Hall Square) เป็ นสถานทีกําเนิ ดต้น
คริ สต์มาส มา ปี แล้ว ทีนิ ยมประดับประดาตอน ธันวา ตรงกลางจัตุรัสมี อนุสาวรีย์นักรบโรแลนด์ (Statue
of St.Roland) ผูเ้ ข้ามาก่อตังเมืองริ กา้ ยุคเริ มแรก และเป็ นนักบุญในเวลาต่อมา ตรงข้าม ศาลาว่ าการ (Town Hall)
คือ บ้ านแบล็กเฮดส์ (House of Blackheads) จัดเป็ นอาคารทีสวยทีสุ ดในนี เป็ นทีพบปะของสมาคมพ่อค้าชาว
เยอรมันทียังโสด และมาอาศัยอยูท่ ี เมืองริ กา้ (Riga) เมือปี
สําหรับ บ้ านแบล็กเฮดส์ (House of Blackheads)
ทีถึงแม้วา่ จะเคยถูกทําลายเมือตอนสงครามโลกครังที แต่ได้รับการบูรณะใหม่จนสวยสดจัดเป็ นอาคารทีสวย
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ทีสุ ดในนี นอกจากนัน ยังมีร้านขายของทีระลึกหลายๆ ร้าน รอบๆ จัตุรัสแห่งนี โดยเฉพาะหนังสื อท่องเทียวของ
เมืองหากซือในนีจะมีราคาถูกกว่าร้านขายของทีระลึก

ถัดมาจะเป็ น โบสถ์ เซนต์ ปีเตอร์ (St. Peters Church) จุดสําคัญอีกแห่งหนึงของ เมืองริ กา้ (Riga) สร้างขึนครังแรก
ในศตวรรษที ยอดโบสถ์ทีทําจากไม้ได้รับการติดตังในปี
ซึ งสู งทีสุ ดในโลกในขณะนัน โบสถ์เคยถูกไฟ
ไหม้ไปในช่วงสงครามโลกครังที และได้รับการบูรณะฟื นฟูขึนมาใหม่ในปี
โดยทียอดเปลียนเป็ นทําจาก
โลหะแทน ทีนีมีลิฟต์ให้นกั ท่องเทียวขึนไปจุดชมวิว ดู ริ กา้ (Riga) ในมุมพาโนรามา ด้านหลัง โบสถ์ เซนต์ ปีเตอร์
(St. Peters Church) จะเป็ น โบสถ์ เซนต์ จอห์ น (St.John Church) สร้างขึนในปี
เพือใช้เป็ นโรงสวดของวัด
นิกายโดมินิกนั ต่อมาในศตวรรษที กลายเป็ นโบสถ์ และในปี
ก็กลายเป็ นโบสถ์แบบลัตเวียนโบสถ์แรกใน
เมืองริ กา้ (Riga) เดินถัดไปอีกนิดเป็ นย่านใจกลางเมืองเก่าทีเรี ยกว่า โดมสแควร์ (Dome Square) มี โบสถ์ ประจํา
เมืองริก้า (Riga Dome Cathedral) อยูร่ ิ มจัตุรัส สร้างเมือปี
ข้างในมีออร์ แกนขนาดใหญ่ทีสุ ดในยุโรป โบสถ์
แห่งนีมาปรับปรุ งซ่อมแซมอีกครัง แล้วเสร็ จตอนปี
เพือให้ทนั ฉลองพร้อมกับ รัสเซี ย (Russia)ทีครบรอบ
ก่อตัง กรุ งมอสโก (Moscow) มา ปี นอกจากนีบริ เวณ จัตุรัสยังมีอาคารอืนๆ รายล้อมอาทิเช่น ตลาดหุ้น
(Stock Exchange) 1852 – 1855 , สถานีวทิ ยุลตั เวีย (Latvijas Radio) และมีร้านอาหารร้านกาแฟอีกหลายร้าน
ด้วยกัน ใกล้ๆ กันเป็ น บ้ านสามพีน้ อง (Three Brothers) สร้างขึนเมือปี
ทีพวกพ่อค้าวาณิ ชมาสร้างเอาไว้
ชัน เป็ นทีเก็บของ ส่ วนชันล่างเป็ นทีพักอาศัย จากนันอิสระให้ท่านได้เดินเทียวชมเมืองตามอัธยาศัย
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18.30 น.

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Radisson Blu Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีห้ าของการเดินทาง (5)
07.00 น.

ริก้า – ซูเล (ลิธัวเนีย) – วิลเนียสอุส

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านออกเดินทางข้ามพรมแดน ลัตเวีย (Latvia) – ลิธัวเนีย (Lithuania)โดยนําท่านแวะเทียวชม เมืองซูเล
(Siauliai) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง) เมืองโบราณยุคอัศวินทยูทอนช่วง
คริ สต์ศตวรรษที เมืองซึ งเป็ นทีรู ้จกั มักคุน้ ของผูแ้ สวงบุญ นําท่านเดินทางมาเยือนเพือสักการะ เนินแห่ งไม้
กางเขน (The Hill of Crosses) ทีเต็มไปด้วยไม้กางเขนน้อยใหญ่นบั ร้อยนับพันทีนํามาปั กวาง ณ เนินแห่ งไม้
กางเขน (The Hill of Crosses) เพือเป็ นตัวแทนของการแสดงออกของชาวคาธอลิกในลิธวั เนียทีต่อสู ้เพือสันติ
ความสงบสุ ข โดยเริ มต้นจากการปั กไม้กางเขนจํานวนหนึ ง ณ สถานทีนีหลังจากเกิดการลุกฮือขึนต่อต้านของ
ชาวนาในปี ค.ศ. 1831 – 1863
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12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนาท่านเดินทางสู่ เมืองเคานัส (Kaunas) (ระยะทาง 178 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั วโมง 30
นาที) อดีตเมืองหลวงชัวคราวของประเทศลิทวั เนีย ในช่วงต้นคริ สต์ศตวรรษที 20 ตังอยูต่ รงทีบรรจบกันของแม่
น้าเนริ ส และแม่นา้ เนมาน นําท่านชมเมืองเคานัส เมืองทีมีประชากรมากเป็ นอันดับสองของประเทศลิทวั เนีย รอง
จากวินิอุส ซึ งยังเป็ นเมืองทีงดงามอีกเมืองหนึงของลิทวั เนีย

ให้ท่านถ่ายภาพและชมอาคารศาลาว่ าการ (City Hall) ทีทําการศาลาว่าการ ปราสาทเคานัส (Kaunas Castle)
ปราสาทหิ นทีสร้างขึนมาตังแต่ศตวรรษที 14 เพือป้ องการกันการโจมทางด้านศาสนา แรกเริ มอาคารปราสาทนี
ได้รับการบันทึกไว้ ในปี 1361 แต่ถูกทาลายด้วยผูก้ ่อสงครามทางด้านศาสนา และได้มีการก่อสร้างขึนมาใหม่อีก
ครังในปี 1408 จากทีนีสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของแม่นา้ ทังสองสายทีมาบรรจบกันทีเมืองนีคือแม่นา้ เน
ริ สและแม่นาเนมานอี
ํ
กด้วย และชม Holy Cross Church ทีสร้างขึนด้วยสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่แบบเรอแนส
ซองส์ และ วิหารเคานัส (Kaunas Cathdral Basilica) ทีมีการสร้างแบบผสมผสานตังแต่สมัยศตวรรษที 15

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางต่อไปยัง กรุงวิลเนียสอุส (Vilnius) เมืองหลวงของ ประเทศลิธัวเนีย (Lithuania)
(ระยะทาง 102 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง 30 นาที) เป็ นเมืองทีได้ชือว่าใหญ่ และสวยงามทีสุ ด
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19.30 น.

ของ ประเทศลิธวั เนีย (Lithuania) ค้นพบในปี ค.ศ. 1323 ทีตังอยูต่ รงจุดบรรจบของ แม่นาเนริ
ํ ส (Neris River) และ
แม่นาวิ
ํ ลเนีย (Vilnia River) และล้อมรอบไปด้วยเนินเขาทีมีตน้ ไม้เขียวขจี ทําให้ ยูเนสโก้ประกาศให้เมืองเก่าวิล
เนียอุสเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Radisson Blu Hotel Lietuva หรื อเทียบเท่ า

วันทีหกของการเดินทาง (6)
07.00 น.

วิลเนียสอุส – ทราไก – วิลเนียสอุส

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

ออกเดิ นทางสู่ เมื องทราไก (Trakai) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ นาที) ทีตังอยูท่ างทิศ
ตะวันตกของ กรุ งวิล เนี ยสอุ ส (Vilnius) ปั จจุ บ นั เมื องเล็ ก ๆที มี ค วามสํา คัญทางด้า นประวัติศ าสตร์ แห่ ง นี ได้
กลายเป็ นจุดหมายปลายทางยอดนิ ยมของท่องเทียวไปแล้ว ตัวเมืองนันถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบ ซึ งสามารถมา
รถประมาณได้อย่างคร่ าวๆ ว่าอยูท่ ี แห่ ง โดยมีทะเลสาบกาลเว (Galve Lake) เป็ นทะเลสาบ ทีมีความลึกมาก
ทีสุ ด และเป็ นทีตังของ ปราสาทกลางทะเลสาบ (Trakai Castle) ปราสาททีตังอยูบ่ นเกาะเล็กๆใน ทะเลสาบกาลเว
(Galve Lake) ซึ งหลายคนทีเคยมาเยือนต่างก็เรี ยกขานปราสาทแห่ งนี ว่า Little Marienburg อีกด้วย นําท่านชม
ปราสาททราไก (Trakai Castle) ปราสาทหิ นทีสร้างขึนในศตวรรษที โดยดยุควีเตาตาส เจ้าผูค้ รอง เมืองทราไก
(Trakai) ในสมัยอดีต ปั จจุบนั เป็ นปราสาทแห่งนีถือ ว่าเป็ นปราสาททีมีความสําคัญทางด้านการจัดการเชิ งกลยุทธ์
ทีดีมากแห่งหนึงใน ลิธวั เนีย (Lithuania) ก็วา่ ได้
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12.00 น.

จากนันเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงวิลเนียสอุส (Vilnius)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านชม กรุงวิลเนียสอุส (Vilnius) เริ มกันที โบสถ์ เซนต์ ปีเตอร์ แอนด์ พอล (Church of St.Peter and Paul)
นอกเมืองเก่านิดเดียว เป็ นโบสถ์แบบศิลปะบารอคทีสวยทีสุ ดของเมือง มีงานปูนปั นถึง พันชินด้วยกัน จากนัน
นําท่านเข้าสู่ ย่ านเมืองเก่ าของเมืองวิลเนียสอุส (Vilnius Old Town) ได้ชือว่าเป็ นเขตเมืองเก่าทีใหญ่ทีสุ ดในเขต
ยุโรปกลาง มีตึกอาคารเก่าแก่งดงามทีย้อนยุคไปในช่วงศตวรรษที – 16 ชม โบสถ์ เซนต์ แอน (St.Anne's
Chruch) โบสถ์แบบโรมันคาทอลิก ตังอยูใ่ นเขตเมืองเก่า เดิมในช่วงศตวรรษที เคยเป็ นโบสถ์ไม้ และต่อมาใน
ปี ค.ศ.
– 1500 มีพระฟรานซิ สกันได้สร้างโบสถ์ทีทําจากหิ นขึนมาแทนที และเสร็ จสมบูรณ์ในปี
จตุรัส
กลางเมือง (Town Hall Square) ชมลานนําพุขนาดใหญ่ อาคารบ้านเรื อนในแบบลิทวั เนีย บางครังจัตุรัสแห่งนีมัก
ถูกใช้เป็ นสถานทีจัดการแสดงสําคัญๆมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น คอนเสิ ร์ต หรื อ การฉายโปรเจ็คเตอร์ ขนาดใหญ่อีก
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ด้วย แล้วอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าเขตจตุรัสทาวน์ฮอลล์ หรื อ เลือกเดินช้อปปิ งบนถนนเยดิมิโน ถนนช้อป
ปิ งขนาดใหญ่และทันสมัยของเมือง

19.00 น.

อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Radisson Blu Hotel Lietuva หรื อเทียบเท่ า

วันทีเจ็ดของการเดินทาง ( )
08.00 น.

14.20 น.
15.30 น.
17.30 น.

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติกรุ งวิลเนียสอุส (Vilnius International Airport) มีเวลา
ให้ท่านได้ทาํ Tax Refund พร้อมช้อปปิ งสิ นค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) โดยเทียวบินที AY
(ใช้เวลาเดินทาง ชัวโมง นาที)
เดินทางถึง ถึงท่ าอากาศยานนานาชาติวานตา (Vantaa International Airport) กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเท
ฟิ นแลนด์ (Finland) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รอเปลียนเทียวบิน
ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเทียวบิน AY (ใช้เวลาเดินทาง ชัวโมง นาที)

วันทีแปดของการเดินทาง ( )
07.15 น.

วิลเนียสอุส – เฮลซิงกิ (ฟิ นแลนด์ ) – กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุ งเทพฯ (Bangkok)
พร้อมด้วยความประทับใจมิรู้ลืม

******************************
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หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิก หรื อเปลียนแปลงราคา กรณี ทีมีผเู ้ ดินทาง น้ อยกว่ า 20 ท่ าน โดยทีจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทาง
ทราบ ล่วงหน้าก่อน วัน และยินดีทีจะจัดหาคณะทัวร์ อืนทดแทนให้หากท่านต้องการ
- โรงแรมทีพักตามบริ ษทั จัดให้ในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ ท่ าน) พร้อมอาหารเช้า หากวันเข้าพักตรง
กับงาน เทศกาลเทรดแฟร์ หรื อการประชุมต่างๆอันเป็ นผลทีทําให้ตอ้ งมีการปรับเปลียนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
เป็ นหลัก
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณี ทีเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน
การนัด หยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทังนีจะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ ให้ได้ มากทีสุ ด
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั
หากท่านใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ แล้วถูกปฎิเสธการเข้าหรื อ
ออกประเทศใดประเทศหนึง
- ในกรณี ทีท่านทีจะต้องออกตัวเครื องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งพนักงานขายเพือขอการันตีวา่ กรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
ก่อน หากท่านออกตัวโดยไม่ได้รับคํายืนยันจากพนักงานขายแล้วกรุ๊ ปนันออกเดินทางไม่ได้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิในการ
ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
- เนืองจากการท่องเทียวนีเป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจะเรี ยกร้อง เงินคืน
ในกรณี ทีท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ ในการใช้บริ การนันทีทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
- บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทีท่านชําระมาแล้วหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อการเข้า
เมืองอันเนืองจากการกระทําทีส่ อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนี เข้าเมือง ฯลฯ
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อก่อนทําการจองและวางมัดจําทัวร์ เพือให้ท่านได้เดินทางไปกับบริ ษทั อย่างมีความสุ ข

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ ท่ าน
เด็ก อายุระหว่ าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็ก อายุระหว่ าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
หักตัวเครื องบิน
พักเดียวเพิม (Single Room)

อัตราค่ าบริการนีรวม




ค่ าตัวเครื องบินชั นท่ องเทียว สายการบิน สายการบินฟิ นแอร์
เส้ นทาง กรุงเทพ – เฮลซิงกิ – ทาลลินน์ //วิเนียสอุส – เฮลซิ งกิ - กรุ งเทพ
ค่ าธรรมเนียมในการขอวีซ่าฟิ นแลนด์

ท่ านละ 69,900 .- บาท
ท่ านละ 66,900 .- บาท
ท่ านละ 63,900 .- บาท
ท่ านละ ,000 .- บาท
ท่ านละ 10,000 .- บาท
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โรงแรมทีพักระดับมาตรฐาน พร้ อมอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์
รสบัสปรับอากาศสภาพดีพร้ อมคนขับชํ านาญเส้ นทาง
ค่ าทิปคนขับรถ ยูโร/คน/วัน
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ างๆ ทีระบุในรายการ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิน
อาหารมาตรฐานในมือกลางวัน มือ อาหารในมือคํา มือ
หัวหน้ าทัวร์ คอยอํานวยความสะดวกและดูแลตลอดทริปการเดินทาง
ค่ าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่ านละ , , บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์ )

อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม





ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่ น ค่ าทําหนังสื อเดินทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่ าโทรศัพท์ ทางไกล ค่ า
อินเตอร์ เน็ต ค่ าซักรีด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่ าอาหารและเครื องดืมทีสั งเพิมนอกเหนื อรายการ
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม % และภาษีหัก ณ ทีจ่ าย % (กรณีต้องการใบกํากับภาษี)
ค่ าผกผันนํามันและภาษีต่างๆ หากมีการรับขึนจากสายการบิน

เงือนไขการชําระค่ าบริการ
 ชํ าระเงินมัดจําท่ านละ 30,000 บาท หลังจากยืนยันการจอง
 ชํ าระเงินส่ วนทีเหลือ อย่ างน้ อย 15 วันก่ อนการเดินทาง กรณี ไม่ชาํ ระเงิ นหรื อชําระเงิ นไม่ครบภายในกําหนด รวมถึ ง
กรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเทียวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์ นนๆ
ั
 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิ ทธิ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
 กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศทีระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
 เนืองจากทางบริ ษทั ฯ ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินและทีพักโดยตรง หากมีการยกเลิกการเดินทางจึงไม่อาจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์
ทังหมดเนื องจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายในเทียวบินนันๆ

เงือนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

คืนค่าใช้จ่ายทังหมด หรื อเก็บค่าใช้จ่ายบางส่ วนทีเกิดขึนจริ ง
เก็บค่าใช้จ่าย 70 % แล้วแต่กรณี
เก็บค่าบริ การทังหมด %
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เอกสารในการยืนวีซ่าประเทศฟิ นแลนด์
1. พาสปอร์ ตทีมีอายุคงเหลือไม่ตากว่
ํ า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. รู ปถ่ายสี นิว รู ป ฉากหลังสี ขาวเท่านัน ถ่ายไว้ไม่เกิน เดือน (ห้ามซําในวีซ่าเดิม)และอัดจากร้านถ่ายรู ปเท่านัน
(สถานทูตเข้ มงวดมากเรื องรู ปถ่ าย)
3. ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน (สู ติบตั รกรณี ทีอายุตากว่
ํ า ปี )ทะเบียนสมรส-หย่า-มรณะบัตร(ถ้ามี โดยเฉพาะท่านทีใช้คาํ
นําหน้าเป็ นนาง) ใบเปลียนชื อนามสกุล (ถ้ามี)(เป็ นสําเนาทังหมด)
4. หลักฐานการงานกรุ ณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ ชือสถานทูตเท่านัน!!!
 ใช้หนังสื อรับรองจากสถานทีทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง เงินเดือน วันทีเข้าทํางานและระบุวนั ลา
 เจ้าของกิจการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองจดทะเบียนหุ น้ ส่ วน หากไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสี ย
ภาษี
 นักเรี ยน นักศึกษา ให้ใช้หนังสื อรับรองการเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาทีเรี ยนอยู่
 ประกอบอาชีพอิสระ ทําจดหมายรับรองตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมทังเอกสารการเสี ยภาษี
5. หลักฐานการเงิน
 กรณีออกค่ าใช้ จ่ายเอง ใช้หนังสื อรับรองบัญชี ทออกจากทางธนาคาร
ี
เงินฝากออมทรัพย์เป็ นภาษาอังกฤษพร้อมสําเนา
สมุดบัญชีเคลือนไหวย้อนหลัง เดือน(ต้องมีครบทัง เดือน) สามารถใช้บญั ชีฝากประจําในการประกอบการยืน
เพิมเติมได้ แต่ตอ้ งใช้หนังสื อรับรองบัญชี ทออกจากทางธนาคาร
ี
เป็ นภาษาอังกฤษ และสําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง
เดือน (มีการแจ้งวันทีครบกําหนดฝาก) สถานทูตไม่ รับบัญชี กระแสรายวัน
 กรณีมีผ้ ูออกค่ าใช้ จ่ายให้ ให้บุคคลทีออกค่าใช้จ่าย (ต้ องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่ านัน) ทําหนังสื อรับรองบัญชี
ทีออกจากทางธนาคาร และระบุชือผูเ้ ดินทางในหนังสื อรับรอง พร้อมสําเนาสมุดบัญชี ยอ้ นหลัง เดือน ก่อนวันยืนวีซ่า
(หากบัญชีไม่มีการเคลือนไหวรบกวนทําการถอนหรื อฝากเงิน) พร้อมแนบสําเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของ
ผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้
6. หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณี เด็กอายุตากว่
ํ า ปี ) ในกรณี เด็กไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรื อ
ท่านใดท่านหนึง ทําทีเขตหรื ออําเภอเท่านัน พร้อมสําเนาบัตรประชาชน

*** เอกสารต้ องมีอายุไม่ เกิน เดือนนับจากวันยืนวีซ่า ***
สถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่า

วันทําการ
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แบบฟอร์ มการจองทัวร์
ชื อพนักงงานขาย...................................................................................
ชื อผู้ตดิ ต่ อ......................................... โทรศัพท์ ..........................................อีเมล..............................................Line ID…………………………..
รายการจองทัวร์ ..................................วันเดินทาง.................................สายการบิน...............ราคา.......................จํานวนผู้เดินทาง...........................
ทีอยู่สําหรับรับและจัดส่ งเอกสาร ................................................................................................................................................................................
รายชื อผู้เดินทาง ภาษาไทย หรื อ ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง
No.

(Mr./Ms./Mrs.) First Name, Last Name

Passport No.

วันเดือนปี เกิด

ROP

Room Type

หมายเหตุ

1
2
3
4

ทางบริษัท ขอขอบพระคุณทุกท่ านทีสนใจ ในรายการทัวร์ ของทางบริษัท หากสนใจทําการจองรบกวนส่ งสํ าเนาหน้ าแรกของ
พาสปอต และกรอกข้ อมูลภาษาอังกฤษ ส่ งมาที Email : thedestinationtravel789@gmail.com Fax : 02-044-5515
พร้ อมทังชํ าระมัดจําท่ านละ ,

บาท ส่ วนทีเหลือกรุ ณาชํ าระภายใน วันก่ อนการเดินทาง

โอนเงินเข้ ามาที
ธนาคารกสิ กรไทย
ชื อบัญชี บริษทั เดอะเดสทิเนชัน ทราเวล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วิลล์
ธนาคารกรุงเทพ
ชื อบัญชี บริษทั เดอะเดสทิเนชัน ทราเวล จํากัด เลขที - - สาขา เทสโก้โลตัส บางปะอิน
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารกรุงไทย
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารกรุงเศรีอยุธยา
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารทหารไทย
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที 275-2-09716-8 สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์

