
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปราสาทเคานัส - วลินีอุส (ลทิัวเนีย) - ทราไก - เคานัส - ปราสาทเคานัส - ซัวเลย์ - ฟิลส์รันดาเล (ลตัเวยี)  
พระราชวงัรันดาเล - ริก้า - ซิกลุด้า - ปราสาททูไรด้า - แปร์นู (เอสโตเนีย) - อุทยานแห่งชาติกวัจา 



 พพิธิภณัฑ์กลางแจ้ง - เฮลซิงก ิ(ฟินแลนด์) - ดนิเนอร์มื้อพเิศษ...พร้อมชมโชว์พืน้เมือง  

ออกเดนิทางวนัที่ 
10-18 เม.ย. // 30เม.ย. - 07พ.ค.2563 

( กรุณาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

 
วนัที่1      สนามบินสุวรรณภูมิ - เฮลซิงก ิ- วลินีอุส(ลทิัวเนีย) 
06.00 พร้อมกัน  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ S สายการบินฟินน์แอร์ 

เจ้าหน้าที่ คอยให้ความสะดวก ในการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ 
08.55 นําท่านออกเดินทางสู่กรุงวิลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY142 
15.15 เดินทางถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง 
16.15 ออกเดินทางต่อโดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY1105 
17.30 เดินทางถึงสนามบินกรุงวิลนีอุส  ประเทศลิทัวเนีย นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับ

สัมภาระ จากน้ันนําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก  

พกัที่ :  BEST WESTERN VILNIUS OTEL             หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่2  วลินีอุส  - ชมเมือง - ปราสาททราไก - ช้อปป้ิง  
  ดนิเนอร์พร้อมเคร่ืองด่ืมชมโชว์พืน้เมือง 
เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองทราไก (Trakai) 
(69กม.) อดีตเมืองหลวงเก่าของราชรัฐลิทัวเนีย
จาก 1864-1323 ก่อนที่จะย้ายไปยังวิลนีอุส  นํา
ท่านเข้าชม ปราสาททราไก หรือปราสาทที่ใคร
หลายๆคนเรียกว่า Little Marienburg ตั้งอยูบ่น
เกาะเล็กๆ ในทะเลสาบเกลฟ สร้างขึ้นในช่วง
ศตวรรษที่14 เป็นปราสาทที่ท่านแกรนดดุ์๊ก วเีทาทสัประสงคใ์ชชี้วติในช่วงบั้นปลาย ก่อนที่จะกลายเป็น
คุกในช่วงศตวรรษที่ 17 มีตาํนานที่เล่าต่อๆ กนัมาถึง เร่ืองราวความรัก โศกนาฏกรรม และไดรั้บคาํ
โจษจนัวา่เป็นปราสาทผสิีง  โดยอีกดา้นหน่ึงของปราสาทเป็นที่ตั้งของโบสถแ์ละสาํนกัสงฆใ์นนิกาย
เบเนดิกทีน ชมความงดงามทศันียภาพโดยรอบทะเลสาบกบัตวัปราสาทที่สามารถบอกเล่าเร่ืองราวใน
ประวติัศาสตร์ไดเ้ป็นอยา่งดี ชมความงามของทะเลสาบเกลฟ (Lake Galve) อยูก่ลางเมืองทราไก มีเกาะ
แก่ง ประมาณ 21 เกาะ  



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย นําท่านชม เมืองวิลนีอุส (Vilnius) เมืองหลวง

ของประเทศลิทัวเนีย  และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออกเฉียงใต ้
ตั้งอยูร่ะหวา่งแม่นํ้ าสองสายเนริสและวลิเนเลเล 
สร้างขึ้นในปี ค .ศ.1323  โดยเมืองวลินีอุสมี
ช่ือเสียงทางดา้นงานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ จึง
ไดรั้บสมญานามวา่เป็นเมืองหลวงแห่งวฒันธรรมของยโุรปตั้งแต่ยคุโกธิค เรเนซองค ์บาร็อค และ 
คลาสสิค ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994 ชม โบสถเ์ซนตแ์อน ซ่ึงถือวา่เป็นหน่ึงในโบสถท์ี่
สวยที่สุดในวลินีอุส  ถ่ายรูปกบั  Gate of Dawn หรือกาํแพงเมืองจากศตวรรษที่ 16 ชมยา่นเมืองเก่าที่ถือ
วา่เป็นเขตเมืองเก่าที่ใหญ่ที่สุดในเขตยโุรปกลาง และถ่ายรูปกบัความงดงามของอาคารเก่าแก่เม่ือคร้ัง
สมยัศตวรรษที่ 15-16 ถ่ายรูปกบักลุ่มอาคารเมืองเก่าและวหิารต่าง ๆ Orthodox Church of the Holy 
Spirit, Church of St.Anne, Church of St.Francis and Bernardine, Vilnius University และ Gediminas 
Tower  เป็นตน้  

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  Belmontas พร้อมชมโชว์พื้นเมือง ที่รับวัฒนธรรมผสมผสานระหว่าง 
รัสเซีย สแกนดิเนเวีย และยุโรปเข้าด้วยกัน 

พกัที่ :  BEST WESTERN VILNIUS OTEL             หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3  วลินิอุส - เคานัส - ซัวเลย์ - ฟิลส์รันดาเล(ลตัเวยี) - ริก้า 

เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่เ มืองเคานัส (Kaunas) เคานัส
เคยเป็นเมืองหลวงช่ัวคราวของประเทศ
ลิทัวเนีย ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ต้ังอยู่
ตรงที่บรรจบกันของแม่นํ้า เนริส และแม่นํ้าเน
มาน (99กม.) ชมเมืองเคานัส เมืองที่มีประชากร
มากเป็นอันดับสองของประเทศลิทัวเนีย รอง
จากวินิอุส   ชมอาคาร City Hall ที่ทาํการศาลา



วา่การ, ปราสาทเคานสั Kaunas Castle ปราสาทหินที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เพือ่ป้องการกนัการ
โจมทางดา้นศาสนา  ชมทศันียภาพอนังดงามของแม่นํ้ าทั้งสองสายที่มาบรรจบกนัที่เมืองน้ีคือแม่นํ้ าเนริส
และแม่นํ้ าเนมานจากบนปราสาท ชม Holy Cross Church ที่สร้างขึ้นดว้ยสถาปัตยกรรมสมยัใหม่แบบเรอ
แนสซองส์ และ วหิารเคานสั Kaunas Cathdral Basilica ที่มีการสร้างแบบผสมผสานตั้งแต่สมยัศตวรรษที่ 
15 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองซัวเลย์ (Siauliai) (177 กม.) เมืองที่มีความเก่าแก่ ในอดีตเคยถูกเผาใน
ยคุสงครามถึง 7 คร้ังดว้ยกนัปัจจุบนัทางการไดฟ้ื้นฟูจนกลายมาเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรม  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย นําท่านชม  สุสานไม้กางเขน  (Hill of Crosses 

in Siauliai) สถานที่อันแสดงถึงความเช่ือของ
ผู้คนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  
ซ่ึงมีมายาวนานนบัตั้งแต่ช่วงยคุสงคราม 
สถานที่แห่งน้ีเปรียบเสมือนสุสานไมก้างเขน
นบัแสนช้ิน แมก้ระทัง่ปัจจุบนัน้ีก็ยงัมีคนนาํมา
ทิ้งอยา่งต่อเน่ือง ใหท้่านไดเ้ดินเล่นถ่ายรูปและ
ชมววิบนยอดเขาแบบพาโนรามา  นําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองฟิลส์รันดาเล  (Pilsrundale) 
(82กม .) ประเทศลัตเวีย นําท่าน เข้าชมภายใน พระราชวังรันดาเล  (Rundale Palace) หน่ึงในงาน
สถาปัตยกรรมสไตล์บาร๊อค  ในประเทศลตัเวยี ซ่ึงเคยเป็นสถานที่ประทบัในช่วงฤดูร้อนของท่านดยคุ 
Ernst Johann Biron และ Russian Empress Anna Ioannovna ซ่ึงเป็นพระราชวงัที่ใหญ่ที่สุดของลตัเวยี 
สร้างในศตวรรษที่ 18 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองริก้า (Riga) เมืองหลวงของประเทศลัตเวีย (81กม.) 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  HOTEL MERCURE RIGA                                           หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4  ริก้า(ลตัเวยี) - ชมเมือง - อุทยานแห่งชาติกวัจา  
  ถํา้กทัแมน(ถํา้แห่งความรัก) - ปราสาททูไรดา - พพิธิภณัฑ์กลางแจ้ง   
เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม 
 นําท่าน เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติกัวจา             

(Gauja National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่
เก่าแก่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในลตัเวยีโดยมีความ
หลากหลายทางชีวภาพที่หลากหลายความ
หลากหลายของภูมิประเทศทศันียภาพอนังดงาม
ทางธรรมชาติและวฒันธรรม ที่เป็นเอกลกัษณ์ 
นาํท่านเขา้ชมถํ้ากทัแมน (Gutman’s Cave) เป็น



ถํ้าที่ใหญ่ที่สุดในบอลติคที่วดัความลึก 19 เมตรสูง 
12 เมตร ไม่ไดเ้ป็นเพยีงแค่ส่ิงมหศัจรรยท์าง
ธรรมชาติ แต่ยงัเป็นสถานที่ที่เตม็ไปดว้ยตาํนาน 
เร่ืองราวความรักของหญิงสาวไมจา  (Maija) ผู ้
แสนสวยถึงขนาดไดรั้บการขนานนามวา่กุหลาบ
แห่ทูไรดา  (Turaida Rose) ที่มีต่อกบัคนทาํสวน
ของปราสาททูไรดา เธอซ่ือสตัยต่์อคน รัก แต่ตอ้ง
ดว้ยชีวติของเธอ ตามตาํนานวา่นํ้ าตาของเธอกลายเป็นกระแสนํ้ าของแม่นํ้ ากวัจา ดา้นหนา้ถํ้ายงัมีร่องรอย
แกะสลกัเร่ืองราวควารักของหนุ่มสาว และคู่รักที่เดินทางมาขอพร  ณ ถํ้าแห่งน้ี จากน้ันนําท่านเดิน
ทางเข้าสู่บริเวณตัวปราสาททูไรดา (Turaida 
Castle) ชมอาคารต่างๆ ที่ยงัคงหลงเหลืออยู ่ตวั
อาคารสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค .ศ.1214 เอกลกัษณ์คือ
ใชอิ้ฐแดงทั้งหมด ตวัอาคารไดผ้า่นการบูรณะ
และอนุรักษณ์ ทาํใหเ้ห็นสภาพก่อนหนา้ของ
ปราสาท ไดอ้ยา่งชดัเจนขึ้น 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านชม ย่านเมืองเก่ากรุงริก้า  เมืองที่มีส่วนผสมของอิทธิพล แบบลตัเวยีน รัสเซียน และเยอรมนั  ชม

ความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนังดงาม ผา่นชมร่องรอยกาํแพงเมืองโบราณ อาคารแบบอาร์ตนูโว ที่
สร้างในยคุกลาง อายเุก่าแก่กวา่ 800 ปี ผา่นชมปราสาทริกา้ ซ่ึงปัจจุบนัไดใ้ชเ้ป็นทาํเนียบประธานาธิบดี              
นําท่านชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter Cathedral) ที่งดงามเป็นโบสถก์อธิคที่สาํคญั และสวยงามที่สุด
แห่งหน่ึงในเมืองริกา้  ชมป้อมดินปืน The Powder Tower สร้างขึน้ต้ังแต่ ปี ค .ศ.17 ชม อนุสาวรีย์
อิสรภาพ ตั้งอยูย่า่นใจกลางเมืองริกา้ สร้างขึ้นในปี ค .ศ.1935 เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานราํลึกถึงเหล่าทหาร
กลา้ผูเ้สียสละชีพในสงครามเรียกร้องอิสรภาพของลตัเวยีระหวา่งปี ค .ศ.1918 ถึงปี 1940 ชมโบสถเ์ซนต์
จาคอบ เป็นโบสถค์าทอลิกที่โดดเด่นที่สุดในยา่นเมืองเก่า ชมโบสถ์ประจําเมืองริ ก้า Riga Cathedral อยู่
ริมจตัุรัส สร้างเม่ือปี ค.ศ.1211  

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  HOTEL MERCURE RIGA                                           หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5  ริก้า(ลตัเวยี) - พพิธิภณัฑ์กลางแจ้ง - แปร์นู - ทาลลนิน์ 

เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม 



นําท่านเข้าชมภายใน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  
(Ethnographic open-air museum of Latvia) 
เป็นพพิธิภณัฑก์ลางแจง้อนัเก่าแก่และใหญ่ที่สุด
แห่งหน่ึงในยโุรปตั้งอยูริ่มฝ่ังทะเลสาบ จุกลา 
(Jugla Lake) พพิธิภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นพพิธิภณัฑท์ี่
ไม่เหมือนใครเม่ือเทียบกบัพพิธิภณัฑท์ี่มีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนัทัว่โลก เน่ืองจากมีการ เก็บรวบรวม
ผลงานก่อนสงครามและทาํใหว้ตัถุนิทรรศการหลายแห่งอยูใ่นสภาพดีมากมีอาคารประวติัศาสตร์ 118 
แห่งจากทั้ง 4 จงัหวดัของประเทศลตัเวยี -  Kurzeme, Vidzeme, Zemgale และ Latgale ที่จดัแสดงอยูท่ี่
พพิธิภณัฑ ์อาคารเหล่าน้ีมีช่วงอายแุละส่วนใหญ่สร้างขึ้นระหวา่งศตวรรษที่ 17 จนถึงช่วงทศวรรษที่ 
1930  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางข้ามพรมแดน                 

สู่ เมืองแปร์นู (Parnu) (180ก.ม.)  ประเทศ
เอสโตเนีย เป็นเมืองพกัผอ่นตากอากาศในช่วงฤดู
ร้อนทีม่ีช่ือเสียงที่สุดในฝ่ังตะวนัตกริมทะเลบอล
ติก ผา่นชมความสวยงามของเมืองท่านจะไดเ้ห็น
บา้นไมแ้บบ Wooden House ซ่ึงเป็นเสน่ห์อีก
อยา่งหน่ึงของ เอสโตเนีย ชมความสวยงามของ หาดแปร์นู Parnu Beach ที่ในช่วงฤดูร้อน  จะมีชาวเมือง
มากมายมาพกัผอ่นกนัที่หาดแห่งน้ี อิสระท่านเก็บภาพความงามตามอธัยาศยั จากน้ันนําท่านเดินทางต่อสู่ 
กรุงทาลลินน์ (Tallinn) เมืองหลวงของประเทศเอสโทเนีย (130ก.ม.)   

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  PARK INN BY RDISSON HOTEL             หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่6  ทาลลนิน์(เอสโตเนีย) - พระราชวงัแคทเทชมเมืองเก่า 

เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม 
 นําท่านเข้าชม พระราชวังแคทเดอริก (Kadriorg 

Art Museum PAlace) เป็นพระราชวงัสไตล์
บาร๊อค สร้างขึ้นตามพระประสงคข์องพระเจา้             
ปีเตอร์มหาราชที่ 1 แห่งรัสเซีย เพือ่เป็นที่ประทบั
ของพระราชินีแคทเธอรีน โดยพระราชวงัแห่งน้ี
ไดรั้บการออกแบบโดย Mr.Niccolo Michetti 



สถาปนิกชาวอิตาลีในปี ค .ศ. 1930 แต่ในปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็นพพิธิภณัฑแ์สดงผลงานทางศิลปะของ
ประเทศ นอกจากน้ีท่านจะไดช้มค วามงดงามของสวนบริเวณโดยรอบพระราชวงัเก่าแห่งน้ีดว้ย ไดเ้วลา
สมควรนาํท่านเดินทางกลบัเขา้กรุงทาลลินน์ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านชมกรุงทาลลินน์ (Tallinn) เมืองหลวงของ

ประเทศเอสโทเนีย ซ่ึงตั้งอยูท่างชายฝ่ังตอนใตข้อง
อ่าวฟินแลนด ์ทาลลินน์ ถือเป็นเมืองที่มีช่ือเสียง 
ในเร่ืองของสถาปัตยกรรมอนัวจิิตรงดงามในช่วง
ยคุกลาง จกัรวรรดิซาร์แห่งรัสเซีย สร้างขึ้นเพือ่
อุทิศใหก้บัเจา้ชายอเล็กซานเดอร์ ยาโรสลาวทิซ์ 
เนฟสก้ี                     นําท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่า 
Old Town ของเมืองทาลลินน์  ที่โอบลอ้มดว้ยกาํแพงเมืองและป้อมปราการ ในยคุกลางใหบ้รรยากาศ
เหมือนอยูใ่นยคุอศัวนิ ชม เขตเมืองเก่าทูมเปีย (Toompea) ในเขตอัพเพอร์ทาวน์ ชมและถ่ายรูปภายนอก
ปราสาททูมเปีย (Toompea Castle) ซ่ึงปัจจุบนั คือรัฐสภาแห่งเอสโตเนียชมวิ ทิวทศัน์ของเมืองแบบพา
โนรามา ที่มีสีสนัสดใสราวกบัภาพวาดที่มีโบสถเ์ซนตโ์อลาฟโดดเด่นเป็นสง่า  นําท่านชม
ภายนอก  โบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสเก้ (Alexander Nevsky Cathedral) โบสถใ์หญ่ที่มียอดโดมใหญ่
ที่สุดในเมืองทาลลินน์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียนออร์โธด็อกซ์ สร้างขึ้นเม่ือปี ค .ศ. 1900 ในช่วงที่
เอสโตเนียเป็นส่วนหน่ึงของรัสเซีย   

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  

พกัที่:  PARK INN BY RDISSON HOTEL             หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่7  ทาลลนิน์ - นั่งเรือเฟอร์ร่ีชมววิหมู่กาะอ่าวฟินน์  
  เฮลซิงก ิ(ฟินแลนด์) - ชมเมือง - ช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม 
 นําท่านสู่ท่าเรือเพ่ือล่องเรือ ข้ามจากกรุงทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย สู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์  

ท่องทะเลบอลติกที่งดงาม เพลิดเพลินไปกบัทิวทศัน์  2 ฝ่ังของเอสโตเนีย และฟินแลนด ์ เรือเฟอร์ร่ีจะ  
เดินทางผ่านบริเวณหมู่เกาะเล็กๆ ของประเทศฟินแลนด์ ที่เรียกรวมๆ ว่า Archipelago ชมบรรยากาศ
หมู่บ้านชาวประมง และบ้านพักากอากาศของชาวฟินน์ เข้าสู่ท่าเรือกรุงเฮลซิงกิ เป็นเมืองหลวงใหญ่ของ
ประเทศฟินแลนด ์ตั้งอยูท่างใตข้องประเทศ ริมชายฝ่ังอ่าวฟินแลนด ์เฮลซิงกิไดรั้บฉายาวา่เป็น “ธิดาแห่ง
ทะเลบอลติก” (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)จากนั้นเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



บ่าย นําท่านชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของ
ฟินแลนด์ ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบ  ผสมผสาน
ระหวา่งสวดิีชและรัสเซีย  เจา้ของสมญานาม  
“ธิดาสาวแห่งทะเล  บอลติก ” นําท่านเข้าชม  
“โบสถ์หินเทมเปอเลียวคโิอ ” Templiaukkio 
Church ที่สร้างขึ้นโดย  การขดุเจาะในซอก
หินแกรนิตขนาดมหึมาที่มีรูปร่างคลา้ยจานบิน  
จากนั้นเยีย่มชมมหาวหิารอุซเปนสก้ี  Uspensky ของศาสนาคริสตนิ์กายออร์ธอดอกซ์ที่งดงามดว้ย
ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย  นาํท่านเขา้สู่ ยา่นถนนเอสปลานาดิ  Esplanadi ที่สองขา้งทางเตม็ไป
ดว้ยอาคารสไตลฟิ์นนิชผสมสวดิีช เรียงรายไปดว้ยสินคา้ดีไซน์ช่ือดงั อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตาม
อธัยาศยั ในยา่นถนนคนเดิน หรือหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั ที่เตม็ไปดว้ยสินคา้แบรนดเ์นมราคาพเิศษ 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  HOLIDAY INN HOTEL                             หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่8  เฮลซิงก ิ– ชมเมือง – กรุงเทพฯ   
เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม 
 จากน้ันชม  “จัตุรัสรัฐสภา ” Senate Square                

ซ่ึงเป็นที่ตั้งของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์
และมหาวหิารใหญ่นิกายรูเธอรัน  ชม “อนุสาวรีย์
ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวเีอกชาวฟินน์ผูแ้ต่งเพลง
ฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล ์ เดินเล่นยา่น  
“ตลาดนดัริมทะเล ” Market Square ที่มีช่ือเสียง
นอกจากจะเป็นตลาดยา่นใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นกัท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร
ผลไม ้และดอกไมแ้ลว้ ยงัเป็นที่ตั้งสถานที่สาํคญั อาทิ ทาํเนียบระธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ  ์ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน 

17.30  เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY141 

วนัที่9          สนามบินสุวรรณภูมิ 
07.15  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ , การล่าช้าอันน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน
ต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอํานาจตัดสิ นใจ ณ 
ขณะน้ันทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของห มู่คณะเป็นสําคัญ เม่ือท่านทําการจองและชําระเงินมัดจําแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขของทางบริษัทฯ แล้ว 



อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี 
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี 
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

( มเีตยีงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

10-18 เม.ย. 63 77,900 77,900 72,900 17,900 
30 เม.ย. - 07 พ.ค. 63 77,900 77,900 72,900 17,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน เดินทางไป - กลบั กรุงเทพฯ - วิลนีอุส - เฮลซิงกิ - กรุงเทพฯ  
 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน / ค่าพาหนะนาํเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ ดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง และเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั* 
 หากท่านอายเุกิน 75 ปี ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผา่นการพิจารณา

หรือไม่ก็ตาม  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป และไกดท์อ้งถ่ิน 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % และภาษีทุกชนิด 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่ามินิบาร์ในห้องพกั ค่าซกั รีด ฯลฯ 
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตั วเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั 

และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัสาํหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาท ต่อท่านต่อวัน  
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบ

ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุ
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้  และออก ประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  



 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทาํการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผีู้สํารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 หากในช่วงทีท่่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะ
ยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา  
-  ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสาร
ช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณท่ีานเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะสํารองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลิก   

***กรณทีีลู่กค้ายกเลกิการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณ*ี** 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง  อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุคาํว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนั
ทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวี

ซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง

บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่าน
จดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะ
เดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการ
ยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทาภายใน 
30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


