UNSEEN BALTIC
LATVIA – LITHUANIA – ESTONIA - FINLAND 10 DAYS ( AY)

เส้นทางอั นซีน บอลติค

ลัตเวีย - ลิธัวเนีย - เอสโตเนีย – ฟิ นแลนด์
10 วัน 7 คืน / BY FINAIR (AY)
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ไฮไลท์ของโปรแกรม >> หนึ่งในกลุ่มประเทศเล็กๆ น่ารักแสนสวย ที่น่าไปค้นหา
>> ชมเมือง Vilnius เมืองหลวงสุ ดสวยของประเทศลิธัวเนีย
>> ชมเมือง Riga เมืองหลวงสุ ดสวยของประเทศ ลัตเวีย
>> ชมเมือง Tallinn เมืองหลวงของประเทศเอสโตเนีย
>> ชมปราสาท TRAKAI CASTLE หนึงในปราสาทสวยของยุโรปเหนือ
>> ชมเมือง Kauna เมืองเก่าแสนสวยของลิธัวเนีย
>> ชม Hill of Crosses สุ สานไม้กางแขน สุ ดแปลกตา
>> ชมปราสาท Sigulda และ Turaida Castle
>> ชมเมืองเก่า Cesis
>> ชมเมืองเก่า Parnu
>> ชมเมืองเก่า Porvoo
>> ชมกรุง Helsinki ประเทศฟิ นแลนด์

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
เมนูพเิ ศษ
SEAFOOD PLATTER อาหารพื้นเมือง / สเต็ก / อาหารไทย
รวมค่าคนขับรถในยุโรป
แจกน้าดื่มท่ านละ 1 ขวด / วัน
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รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก (1) สนามบินสุ วรรณภูมิ – เฮลซิงกิ (ฟิ นแลนด์)

22.25 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟิ นแอร์
(AY) พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั อานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY 144

วันที่ (2)

เฮลซิงกิ - วิลนีอุส (ลิธัวเนีย) - ชมเมือง

05.45 น.

เดินทางถึงทางอากาศนานาชาติเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ เมืองหลวงของฟิ นแลนด์ (แวะเปลีย่ น
เครื่ อง)
ออกเดินทางสู่ กรุงวิลนีอุส โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY 1101
**หมายเหตุ ไฟล์ทบินอาจะมีการเปลีย่ นแปลงขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสม***
เดินทางถึง สนามบินวิลนีอุส ประเทศลิธัวเนีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองวิลนีอสุ (Vilnius) เมืองหลวงแห่งลิธวั เนีย เป็ นย่านเมืองเก่าแก่มากที่สุดใน
เขตยุโรปกลาง จนได้รับฉายาว่า "เมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรป" ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ น
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 1994 เต็มไปด้วยเสน่ห์ของสถาปั ตยกรรมในยุคกลาง
นาท่านชม ประตูแห่ งรุ่งอรุณ (Gate of Dawn) หรื อ กาแพงเมืองโบราณ เป็ นหนึ่งในสถานที่ทาง
ศาสนานี้ดึงดูดผูค้ นจากทัว่ ทุกมุมโลก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 อาคารด้านบนของกาแพงเป็ นที่
ประดิษฐานของรู ปปั้นพระแม่มาเรี ย ภายในประดับด้วยรู ปสลักเป็ นรู ปอวัยวะที่สาคัญต่าง ๆ ของ
ร่ างกาย เช่น แขน ขา มือ ตา หู โดยเฉพาะหัวใจ รู ปสลักนี้จะติดอยูต่ ามผนังภายในโบสถ์ ส่ วนด้าน
ในโบสถ์ได้รับการตกแต่งแบบนีโอคลาสสิ ค

18.30 น.

07.30 น.
09.05 น.
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชมความงดงามของเมืองวินีอุส ชม โบสถ์ เซนต์ แอน (St.Ann’s Church) นิกาย
โรมันคาทอลิก สร้างจากไม้ข้ ึนในศตวรรษที่ 14 -15 ศิลปะแบบโกธิ ก ต่อมาได้บูรณะขึ้นใหม่จากอิฐ
33 ชนิด ทาทับด้วยสี แดงเข้มสวยแปลกตา และที่โดดเด่นสง่ามากไม่แพ้กนั ก็คือ มหาวิหารวิลนีอสุ
(Vilnius Cathedral) เป็ นมหาวิหารขนาดใหญ่ที่สาคัญมาก สร้างขึ้นใน ปี ค.ศ. 1251 สถาปัตยกรรม
แบบโกธิ ก ต่อมาในปี ค.ศ. 1387 ได้เปลี่ยนเป็ นสไตล์คลาสสิ ก บริ เวณด้านหน้ามีหอระฆังรู ปทรง
คล้ายโดมสู ง (Bell Tower) ด้านในเป็ นพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมภาพวาดอันทรงคุณค่าในช่วงปลาย
ศตวรรษที่ 14 ไว้เป็ นอย่างดี ชม หอคอยเจดิมินัส (Gediminas Tower) เป็ นส่ วนหนึ่งของปราสาทที่
หลงเหลืออยูใ่ นกรุ งวิลนิอุส เรี ยกได้วา่ เป็ นสัญลักษณ์ของกรุ งวิลนีอุสและประเทศลิธวั เนีย ธงชาติ
ของประเทศลิธวั เนียถูกยกขึ้นบนยอดหอคอยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 1988 ระหว่างการเรี ยกร้อง
อิสรภาพ การเข้าชมปราสาทนี้มกั จะรวมอยูใ่ นรวมอยูใ่ นรายการทัวร์ รอบกรุ งวิลนีอุสเสมอ ชม
พระราชวังของท่ านแกรนด์ ด๊ กุ (Palace of the Grand Dukes) พระราชวังเดิมของท่านแกรนด์ดุ๊
กแห่งลิธวั เนีย ในอดีตเป็ นศูนย์กลางทางการเมือง, การทูตและวัฒนธรรม เป็ นพระราชวังที่มี
ชื่อเสี ยงมากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 15-17 และถูกรื้ อถอนในช่วงต้น
ศตวรรษที่ 19 พระราชวังแห่งนี้ต้งั อยูใ่ จกลางกรุ งวิลนีอุส ส่ วนหนึ่งของพระราชวังที่สร้างขึ้นใหม่น้ ี
ถูกจัดแสดงเป็ นพิพิธภัณฑ์ ภายในห้องโถงมีการตกแต่งแบบโกธิคตอนปลายไปจนถึงยุคเรเนซองส์
และยุคบาโรก
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองโรงแรมทีพ่ กั
HILTON GARDEN INN VILNIUS CITY CENTRE HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

วันที่ (3)

วินีอุส - ทราไก - เคานัส

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ เมืองทราไก (Trakai) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) เป็ นเมืองหลวง
เก่าของลิธวั เนีย ปัจจุบนั เมื่อไม่ได้ดารงสถานะเมืองหลวงแล้ว ทราไกเป็ นเพียงเมืองเล็กๆ ที่เงียบ
สงบ น่าอยูน่ ่าแวะไปเที่ยวมาก และยังได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่มากด้วยเสน่ห์แห่งทะเลสาบน้อยใหญ่กว่า
100 แห่ง ทั้งยังมีเกาะอีกกว่า 20 แห่ง ทราไกเป็ นเมืองที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และได้รับ
ความนิยมอย่างมากในการท่องเที่ยว นาท่านเข้าชมปราสาททราไก (TRAKAI ISLAND CASTLE)
ปราสาทหินที่สร้างโดยดยุคผูค้ รองทราไกในอดีตเมื่อราวศตวรรษที่ 14 เพื่อใช้เป็ นสถานที่พกั ผ่อน
ในฤดูร้อน และก็สร้างอยูบ่ นทาเลดีเยีย่ มสาหรับการระวังภัย นัน่ คือบนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบเกรฟ
(LAKE GALVE) ปราสาทหลังนี้เคยเป็ นที่อยูข่ องดยุคแห่งทราไกมาก่อน แต่ต่อมาได้เปลี่ยนสภาพ
เป็ นคุกสาหรับกักขังนักโทษจากการที่มีสภาพเป็ นเกาะกลางทะเลสาบนัน่ เอง ปัจจุบนั มีการสร้าง
สะพานเชื่อมสาหรับการข้ามไปมาระหว่างแผ่นดินใหญ่และเกาะ ความสวยงามที่ปะทะสายตา
นักท่องเที่ยวเริ่ มตั้งแต่ในทะเลสาบเกรฟไปจนถึงตัวปราสาทที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิ ก
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กลางวัน

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเคานัส (Kaunas) (ระยะทาง 84 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองใหญ่
อันดับ 2 ของประเทศลิทวั เนีย เมืองเคานัสนี้ถือเป็ นเมืองศูนย์กลางในภูมิภาคนี้มาตั้งแต่ช่วงยุค
ศตวรรษที่ 15 เป็ นเมืองที่มีความสาคัญในด้านการเป็ นเมืองสาคัญทางด้านประวัติศาสตร์ เป็ นเมือง
ศูนย์กลางทั้งด้านเศรษฐกิจการค้า การศึกษา และวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั นอกจากนี้
เมืองเคานัสยังเคยเป็ นเมืองหลวงชัว่ คราวของลิทวั เนีย และเคยได้ชื่อว่า “ลิตเติ้ล ปารี ส” ด้วยความ
ร่ ารวยทั้งด้านวัฒนธรรม แฟชัน่ การค้า และการศึกษาที่คล้ายคลึงกับปารี สอย่างมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชมย่านเมืองเก่าเคานัส (Kaunas Old Town) ที่ได้ชื่อว่าเป็ นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของ
เมือง มากมายด้วยแลนด์มาร์กและสิ่ งก่อสร้างที่ได้ถูกอนุรักษ์เอาไว้อย่างดีต้งั แต่ช่วงยุคกลาง ท่านจะ
ได้เห็นศิลปะจากหลายยุคไม่วา่ จะเป็ น โกธิคเรเนสซองส์ และบาโรค ศาลาว่าการเมืองเคานัส
(Kaunas Town Hall) อาคารโบราณสี ขาวที่โดดเด่นด้วยหอคอยสู งถึง 53 เมตร เป็ นอาคารที่สูงที่สุด
ในย่านเมืองเก่าแห่งนี้ ศาลาว่าการได้ถูกเริ่ มสร้างขึ้นครั้งแรกเมืองปี 1542 มีการสร้างเสริ มเพิม่ เติม
และบูรณะใหม่หลายต่อหลายครั้ง แต่ศาลาว่าการแห่งนี้ก็เป็ นศูนย์กลางเมืองมาตั้งแต่ช่วงยุคกลาง
ไม่วา่ จะเป็ นสถานที่ชุมนุม ซื้อขายแลกเปลี่ยน จัดงานรื่ นเริ ง จัดงานแต่งงาน หรื อกระทัง่ พิธีสาคัญ
ทางการเมืองก็มกั จัดขึ้นที่นี่ ชม (ภายนอก) มหาวิหารเคานัส (Kaunas Cathedral)มหาวิหารสาคัญ
ประจาเมืองแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยอิฐในสไตล์โกธิคตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 15 เป็ นโบสถ์แห่งนิ
กาน โรมันคาทอลิกที่อุทิศแด่ เซนต์ปีเตอร์และเซนต์พอลและได้ถูกจัดให้เป็ นหนึ่งในสิ่ งก่อสร้างที่
เป็ นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญของลิทวั เนียอีกด้วย นาท่านถ่ายรู ปกับ ปราสาทเคานัส
(Kaunas Castle) ปราสาทโบราณที่สันนิษฐานว่าได้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 14 สวย
สง่าด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค ตัวปราสาทตั้งอยูใ่ กล้กบั จุดบรรจบของสองแม่น้ า ออกแบบให้
เป็ นทั้งป้อมปราการป้องกันเมืองและปราสาทขนาดใหญ่
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
RADISSON BLU HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

วันที่ (4)

ชัวเลย์ - Hill of Crosses – ฟิ ลส์ รันดาเล – พระราชวังรุนดาเล – ยัวมาลา (ลัตเวีย)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ เมืองชัวเลย์ (Siauliai) (ระยะทาง 142 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที) เป็ นหนึ่ง
ในเมืองที่มีความเก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศลิทวั เนีย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ 1236 ในอดีตเป็ น
เมืองที่เคยถูกเผาในช่วงยุคสงครามถึง 7 ครั้ง 7 คราวด้วยกัน แต่ปัจจุบนั สามารถฟื้ นฟูได้จน
กลายเป็ นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของลิทวั เนีย นาท่าน
เดินทางสู่ สุ สานไม้ กางเขน (Hill of Crosses) คอยดึงดูดนักท่องเที่ยว จากทัว่ ทุกสารทิศให้มาเยือน
สถานที่ทางประวัติศาสตร์ แห่งนี้มีความเป็ นมายาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 โดยเริ่ ม จากที่ชาวเมือง
พากันมาวางไม้กางเขนที่สุสานแห่งนี้เพื่อ เรี ยกร้องอิสรภาพจากการบุกรุ กของผูค้ นภายนอก ต่อมามี
การพยายามรื้ นถอนจากคอมมิวนิสต์สมัยที่เมืองถูกคุกคาม โดยสหภาพโซเวียต เป็ นกระตุน้ ให้ผคู ้ น
นาไม้กางเขนมาวาง ณ สุสานแห่งนี้มากยิง่ ขึ้นจนในปี ค.ศ. 1991 จึงชนะ การรุ กราน ปั จจุบนั ที่แห่ง
นี้มีไม้กางเขนหลายขนาดตั้งรวม กันกว่าหนึ่งแสนชิ้นคู่กบั รู ปปั้นพระเยซูและพระแม่มารี ก่อให้เกิด
เป็ นเนินเขา อีกตานานหนึ่งเล่าว่ามีผปู ้ ่ วยคน หนึ่งที่อาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ น Jurgaiciy ได้ต้งั ปฏิญาณ ต่อ
พระเจ้าในปี ค.ศ. 1847 ว่าจะปักไม้กางเขนบนเนินเขา แห่งนี้หากเขาหายจากอาการเจ็บป่ วย ต่อมา
ปาฏิหาริ ย ์ เกิดขึ้นจริ ง จึงทาให้ผคู ้ นที่รับรู ้เรื่ องดังกล่าวนาไม้กางเขน มาปักที่แห่งนี้และอธิษฐานขอ
พรเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล ต่อตนเอง
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กลางวัน

นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองฟิ ลส์ รันดาเล (Pilsrundale) ประเทศลัตเวีย (ระยะทาง 75
กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางเข้าชมพระราชวังรุนดาเล (Rundale Palace) ที่พานักของ ดยุคแห่ง คอร์ทแลนด์
(Dukes of Courtland) ตัวพระราชวังออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนที่ออกแบบพระราชวังเฮอร์
มิเทจที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กทาให้พระราชวังแห่งนี้มีความงดงามไม่แพ้ที่ใดในยุโรป นอกจากนี้
พระราชวังรุ นดาเลยังได้รับยกย่องให้เป็ นสุ ดยอดของการออกแบบสถาปั ตยกรรมที่เป็ นการประยุกต์
ของสองวัฒนธรรมระหว่างเยอรมันและรัสเซี ยได้อย่างลงตัวที่สุดในทวีปยุโรป
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นาท่านเดินทางสู่ เมืองยัวมาลา (Jurmala) (ระยะทาง 92 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที) สวรรค์
ของการพักผ่อนตามรี สอร์ทริ มทะเล เนื่องด้วยเป็ นเมืองรี สอร์ ทที่ใหญ่ที่สุดในทะเลบอลติกและมี
หาดทรายยาวที่สุดในยุโรปตอนเหนือ ยัวมาลายังเป็ นที่รู้จกั ในด้านสถาปัตยกรรมจากไม้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ อาคารบ้านเรื อนเก่าแก่หลายหลังนั้นดูเหมือนกับบ้านขนมปั งขิง (gingerbread house) และ
เนื่องจากเมืองแห่งนี้เคยเป็ นสถานที่พกั ฟื้ นของชาวรัสเซียมาก่อน จึงไม่น่าแปลกใจที่จะสามารถพบ
เห็นสถานบาบัดฟื้ นฟูและสถานพักฟื้ นตามชายหาดได้

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
JURMALA SPA HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

วันที่ (5)

ยัวมาลา – ริก้า (ลัตเวีย) - ชมเมือง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ เมืองริก้า (RIGA) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลา 25 นาที) เมืองหลวงแห่งลัตเวีย
ตั้งอยูร่ ิ มทะเลบอลติก เป็ นเมืองที่มีส่วนผสมของอิทธิพลแบบลัตเวียน รัสเซี ยน และเยอรมันรวมกัน
โดยมีหลักฐานการอยูอ่ าศัยของชาวเยอรมันในช่วง 6 ศตวรรษแรกของการค้นพบเมืองริ กา้ ในปี ค.ศ.
1158 และหลังจากนั้นก็ได้ไปตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของโปแลนด์ สวีเดน และรัสเซียตามลาดับ
และบริ เวณย่านเมืองเก่าของเมืองริ กา้ ยังได้ประกาศให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอีกด้วย
เมืองที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งในแถบทะเลบอลติกเมืองเต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ บน
อาคารสถานที่ท้งั หลาย ศูนย์รวมของอาคารสถาปัตยกรรมอาร์ทนูโวที่มากมายที่สุดในยุโรป ซึ่ง
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สร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อกว่า 800 ปี ที่แล้วในขณะเดียวกันช่วงศตวรรษที่ 14-15 ยังมีชื่อเสี ยงใน ด้านการ
เป็ นเมืองท่าทางทะเลที่มีการติดต่อทางการค้ากับต่างชาติ ช่วงนั้นจะมีพ่อค้าจากหลายประเทศ
ใกล้เคียงเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันค่อนข้างมาก กลายเป็ นเสน่ห์ดีๆ สาหรับริ กา้ ที่
มากมายด้วยประวัติศาสตร์ เมืองเก่า ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมและแหล่งช้อปปิ้ ง สิ นค้าเก่าราคาถูก
มากมาย

นาท่านชมปราสาทริก้า (RIGA CASTLE) ปราสาทสวยหลังใหญ่ริมแม่น้ าดัวกาว่า ตัวปราสาท
สร้างขึ้นครั้งแรก ในปี 1330 แต่สร้างขึ้นใหม่ในช่วงศตวรรษที่ 15-16 แม้จะผ่านการบูรณะมาหลาย
ต่อหลายครั้ง แต่ปราสาทริ กา้ ก็ยงั สวยและยิง่ ใหญ่ไม่เสื่ อมคลาย ปัจจุบนั ปราสาทริ กา้ เป็ นที่พานัก
ของประธานาธิบดีของลัตเวีย และเป็ นที่ต้ งั ของพิพิธภัณฑ์
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านสู่ ย่านเมืองเก่าริก้า (RIGA OLD TOWN) ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า
เดิมทีเมืองริ กา้ ถูก สร้างให้เป็ นปราการด่านแรกที่ยิ่งใหญ่เพื่อพร้อมป้องกันข้าศึกด้วยการก่อก าแพง
อิฐสู ง 10 เมตร หนา 3 เมตรและ ยาวถึง 2 กิโลเมตร รอบกาแพงสร้างหอสังเกตการณ์ไว้ 29 จุด จน
ราวปี 1422 ก็มีการสร้างป้อมสู ง 4 ชั้นขึ้นเพิ่มเติม พร้อมกับการขุดคูลอ้ มเมืองกว้าง 90 เมตรเพื่อให้
การเข้าถึงของข้าศึกทาได้ยากเย็นขึ้น และยังประทับปื นใหญ่ไว้เป็ นระยะ ชมย่านโดมสแควร์
(DOME SQUARE) ลานกว้างที่เป็ นสัญลักษณ์สาคัญของเมือง เป็ นที่ต้งั ของวิหารแห่ งริก้า (RIGA
DOME CATHEDRAL) ที่ยงิ่ ใหญ่แห่งเมืองนี้ และยังถือเป็ นวิหารในยุคกลางที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศแถบบอลติกอีกด้วย วิหารแห่งริ กา้ สร้างขึ้นเมื่อปี 1211 ต่อมาในปี 1226 วิหารแห่งริ กา้ ได้ถูก
ต่อเติมให้ยงิ่ ใหญ่ข้ ึนกว่าเดิม และอลังการขึ้นอีกในปี 1595 มีหอคอยสู ง 90 เมตร แต่ก็ยงั คง ทั้งยัง
เป็ นวิหารที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองริ กา้ แห่งนี้ความสวยงามอยูเ่ ช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ถ่ายรู ปอนุสาวรีย์
อิสรภาพ (FREEDOM MONUMENT) ซึ่งเป็ นเหมือน สัญลักษณ์แห่งอิสรภาพของชาวลัตเวียที่
หลุดพ้นจากชาติมหาอานาจทั้งหลาย อนุสาวรีย์ TURAIDA CASTLE แห่งนี้ สร้างในปี 1935 เป็ น
รู ปหญิงสาวนามว่า MILDA กาลังชูดาว 3 ดวงไว้เหนือศีรษะจนสุ ดแขน มีความสู งประมาณ 42
เมตร ซึ่งดาวทั้งสามนั้นเป็ นสัญลักษณ์แทนการรวมตัวกันของภูมิภาคทั้งสามของลัตเวียซึ่งก็คือ
KURZEME, VIDZEME และ LATGALE อิสระให้ท่านได้ชมเมืองและช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองตาม
อัธยาศัย
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
GUTENBERG HOTEL (SUPERIOR ROOM) หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

วันที่ (6)

ริก้า – ซิกุลดา – เซซิส – พาร์ นู (เอสโตเนีย)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซิกุลดา (Sigulda) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที) ซึ่งตั้งอยูใ่ นหุ บ
เขาแม่น้ าเกาจา (Gauja River Valley) ได้ชื่อว่าเป็ น “สวิตเซอร์แลนด์แห่งลัตเวีย” เนื่องจากทิวทัศน์
อันสวยงามและสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ควรค่าแก่การสัมผัส อาทิ คฤหาสน์คริ มูลดา (Krimulda
Manor) ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 และล้อมรอบไปด้วยลานกว้างและสวนที่ใหญ่โต นาท่านชม
ปราสาทซิกุลด้ า (Sigulda Castle) คฤหาสน์สไตล์โกธิค สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1878 เพื่อใช้เป็ น บ้านพัก
อาศัยของตระกูล Kropotkin และถูกผลัดเปลี่ยนเจ้าของมาหลายต่อหลายครั้งจนกระทัง่ ถูกใช้เป็ น
สถานที่ ทาการของสภาปกครองแคว้นซิกุลด้าในปี ค.ศ.1993
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จากนั้นเข้าชมปราสาททูไรด้ า (Turaida Castle) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1214 โดยอาร์คบิช็อปแห่งริ กา้
เป็ นปราสาทก่ออิฐแบบโกธิค ซึ่งถูกสร้างต่อเติมและบูรณะมาหลาย สมัยจนเป็ นลักษณะของป้อม
ปราสาทที่สวยงาม แต่ในปี ค.ศ.1776 ปราสาทได้เสี ยหายอย่างหนักจากเหตุการณ์ไฟ ไหม้และไม่ได้
รับการบูรณะจนกระทัง่ ในช่วงทศวรรษที่1970 ได้รับการซ่อมแซมและเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
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นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซซิส (Cesis) (ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) ตั้งอยูท่ าง
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ตั้งอยูบ่ นเนินเขาเหนือแม่น้ า Gauja ที่นี่นบั เป็ นเมืองเก่าแก่ที่สุด
ของประเทศ เมืองนี้เป็ นที่ต้งั ของปราสาทเซซิส ป้องปราการโบราณอายุกว่า 800 ปี โดยทางการ
ลัตเวียพยายามโปรโมทการท่องเที่ยวเมืองนี้เป็ นศูนย์กลางด้านสาธารณสุ ขและเมืองพักผ่อน
เนื่องจากมีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงามและบริ สุทธิ์ อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
จนกระทัง่ ได้เวลาพอสมควร

นาท่านเดินทางสู่ เมืองพาร์ นู (Parnu) (ระยะทาง 174 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) เป็ นเมืองท่าทาง
ทะเลของประเทศเอสโตเนีย บนอ่าวพาร์นู เป็ นสถานที่ที่ได้รับความนิยมท่องเที่ยวในฤดูร้อน มีรี
สอร์ต โรงแรม ร้านอาหาร และชายหาดหลายแห่ง ตั้งเป็ นเมืองราวปี 1251 โปแลนด์ได้ยดึ ครอง
ตั้งแต่ ค.ศ. 1561 ต่อจากนั้นสวีเดนได้ยดึ ครองตั้งแต่ ค.ศ. 1629 และรัสเซียเข้ายึดครองระหว่าง ค.ศ.
1710-1918 เป็ นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองรี สอร์ทตากอากาศริ มทะเลที่มีชื่อเสี ยงเมืองหนึ่ งของ
เอสโตเนีย จากนั้นนาท่าน ผ่านชมโบสถ์เซนต์เบอร์ กีตา้ (PIRITA CONVENT RUINS) ถูกสร้างขึ้น
ในปี ค.ศ. 1436 แม้ในปัจจุบนั จะไม่สามารถบูรณะซากปรักหักพังให้ได้คงเดิม แต่ก็มีนกั ท่องเที่ยว
แวะเวียนมาเยีย่ มชมไม่ขาดสาย นาท่านชมบ้ านไม้ (Wooden House) สไตล์อาร์ตนูโว และแบบแอส
โทเนียนดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนกลายเป็ นต้นแบบบ้านเรื อนที่นาไปสร้างในสไตน์บอลติค
นาท่านแวะถ่ายรู ปกับศาลาว่าการเมือง (Parnu City Hall) จากนั้นนาท่านเดินเล่นภายในตัวเมืองพาร์
นู บริ เวณพาร์นูเมนสตรี ท
UNSEEN BALTIC (LATVIA – LITHUANIA – ESTONIA – FINLAND) 10 DAYS (AY)
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HEDON SPA & HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

วันที่ (7)

พาร์ นู – ตาร์ ตู – ทาลลินน์ - พระราชวังแคทเดอริก

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ เมืองตาร์ ตู (Tartu) (ระยะทาง 176 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) เมืองแห่ง
มหาวิทยาลัย มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของเอสโตเนีย ที่เป็ นเมืองทางการเมืองและเศรษฐกิจของ
ประเทศ ตาร์ตูถือว่าเป็ นเมืองศูนย์กลางความรู ้และวัฒนธรรม โดยเฉพาะมีมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุด
ของประเทศ หนึ่งในสถานที่น่าสนใจที่สุดของเมืองนี้ คือ ซุปทาวน์ (Soup Town) เมืองที่ถนนทุก
สายจะมีชื่อเรี ยกตามส่ วนผสมในการทาซุป อาทิ มันฝรั่ง ถัว่ และถัว่ ลันเตา เป็ นต้น
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชมย่านเมืองเก่า คุณจะได้สัมผัสกับอาคารบ้านเรื อนสไตล์คลาสสิ กที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่
18 และบ้านไม้ที่เรี ยงรายอยูต่ ามท้องถนนที่อยูต่ ิดกับแม่น้ าเอมะโจกิ (Emajõgi River) นาท่านชม
บริ เวณใจกลางจัตุรัสในเขตเมืองเก่า ท่านจะได้พบกับอาคารสี พาสเทล ตกแต่งได้อย่างน่ารัก เต็มไป
ด้วยคาเฟ่ ร้านอาหารต่างๆ โรงละคร หรื อห้างสรรพสิ นค้า อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กรุงทาลลินน์ (Tallinn) (ระยะทาง 183 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) เป็ นเมือง
หลวงของประเทศและเป็ นศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมในยุคกลาง โดยใจกลางของเมืองหลวงนี้
คือ ทูมเปี ย (Toompea) ภูเขาที่เต็มไปด้วยถนนที่ทาจากหินก้อนกลมๆ และอาคารบ้านเรื อนในสมัย
ศตวรรษที่ 15

UNSEEN BALTIC (LATVIA – LITHUANIA – ESTONIA – FINLAND) 10 DAYS (AY)

16 | P a g e

นาท่านเข้าชม พระราชวังแคทเดอริก (KADRIORG PALACE) เป็ นพระราชวังสไตล์บาร๊ อค สร้าง
ขึ้น ตามพระประสงค์ของพระเจ้าปี เตอร์มหาราชที่1 แห่ง รัสเซีย เพื่อเป็ นที่ประทับของพระราชินี
แคทเธอรี น โดย พระราชวังแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดย Niccolo Michetti สถาปนิกชาวอิตาลีในปี
ค.ศ. 1930 แต่ในปัจจุบนั ได้กลายมาเป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงผลงานทาง ศิลปะของประเทศ นอกจากนี้
ท่านจะได้ชมความงดงามของสวนบริ เวณโดยรอบพระราชวงัเก่าแห่งนี้ดว้ ย
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จากนั้นชม อนุสาวรีย์ Russalka Memorial ที่นี่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นเครื่ องหมายในการครบรอบปี ที่
9 ของการจมลงของเรื อรบรัสเซียที่ชื่อ Rusalka สัญลักษณ์ของอนุสาวรี ยน์ ้ ีคือ ทูตสวรรค์ที่ถือไม้
กางเขนแห่งพระศาสนจักรออร์โธดอกซ์ไปยังทิศทางที่สันนิษฐานว่าเป็ นซากเรื ออับปาง

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
TALLINK SPA & CONFERENCE HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ (8)

ทาลลินน์ - ชมเมือง - นัง่ Ferry – เฮลซิงกิ (ฟิ นแลนด์)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่าน ชมเมืองทาลลินน์ ประเทศเอสโทเนีย ซึ่งผ่านการครอบครองโดยหลายเชื้อชาติในอดีต ไม่
ว่าจะเป็ นเดนมาร์ค สวีเดน รัสเซีย และได้เป็ นไทแก่ตวั จากสหภาพโซเวียตเมื่อปี ค.ศ. 1994 นาท่าน
ชมจัตุรัสเมืองเก่าของทาลลินน์ (TALLINN OLD TOWN SQUARE) ย่านศูนย์กลางของเมือง ใน
อดีตเป็ นสถานที่ซ้ื อขายแลกเปลี่ยนสิ นค้า ใช้เป็ นที่เฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆของเมือง รวมทั้งเป็ นที่
ประหารชีวิตนักโทษอีกด้วย ผ่านชมศาลาว่าการเมืองทัลลิน (TALLIN’S TOWN HALL) เป็ น
สถาปัตยกรรมแบบกอธิ คและเป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของเมือง ศาลาว่าการเมืองทาลลินน์น้ ีต้งั อยูบ่ ริ เวณ
จัตุรัสเมืองเก่า สร้างขึ้นเมื่อสมัยศตวรรษที่ 13 และเพิ่งฉลองครบรอบ 600 ปี ไปเมื่อปี ค.ศ. 2004 ชม
โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้ (ALEXANDER NEVSKY CATHEDRAL) โบสถ์ใหญ่ที่มียอดโดม
ใหญ่ที่สุดในเมืองทาลลินน์ เป็ นโบสถ์คริ สต์ออร์โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1900 ในช่วงที่
เอสโทเนียเป็ นส่ วนหนึ่งของจักรวรรดิซาร์แห่งรัสเซีย สถาปนิกผูอ้ อกแบบโบสถ์แห่งนี้ก็คือ
MIKHAIL PREOBRAZHENSKI จากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โบสถ์น้ ีสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กบั เจ้าชายอ
เล็กซานเดอร์ ยาโรสลาวิทซ์ เนฟสกี้ (PRINCE ALEXANDER YAROSALVITZ NEVSKY)
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ด้านบนของโบสถ์ท่านจะพบกับหอระฆังใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วยระฆังถึง 11 อัน รวมถึงอันที่ใหญ่
ที่สุดในเมืองซึ่งมีน้ าหนักถึง 15 ตัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองบนถนนคนเดินที่เริ่ มจาก Viru Gate ที่มีสินค้าพื้นเมืองอาทิ อาพัน, ผ้า
ลินิน ตามอัธยาศัย นาท่าน นั่งเรื อเฟอร์ รี่ ข้ามทะเลบอลติก มุ่งหน้าสู่ กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) เมือง
หลวงของประเทศฟิ นแลนด์ เจ้าของนาม “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” นครลูกครึ่ งที่มีประชากรกว่าสี่
แสนคนที่นี่มีท้งั ชาวฟิ นน์ และสวีดิช เนื่องจากฟิ นแลนด์เคยอยูใ่ นอารักขาของสวีเดนในอดีต ต่อมา
ในสมัยพระเจ้าชาร์ของรัสเซีย
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
RADISSON BLU SEASIDE HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

วันที่ (9)

เฮลซิงกิ – ปอร์ วู - ชมเมือง - สนามบิน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั

กลางวัน

นาท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์ วู (Porvoo) (ระยะทาง 51 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองเล็กๆ ที่เต็มไป
ด้วยความสุ ข ความงามล้ าค่าของบรรยากาศเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็ นอย่างดีสมกับเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของฟิ นแลนด์ นาท่าน ชมเมืองบริ เวณเขตเมืองเก่า (The Old Town) ซึ่งยังมี
กลิ่นอายของชุมชนแบบพื้นบ้าน บ้านไม้หลากสี สวยงามที่ปลูกเรี ยงรายริ มแม่น้ าเป็ นเสน่ห์อีกอย่าง
หนึ่งที่น่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดูคล้ายบ้านตุ๊กตา ชาวฟิ นน์มกั จะแวะเยีย่ มชมบ้านของ
เจ. แอล. รู เนอเบิร์ก (J.L. Runeberg) ศิลปิ นคนสาคัญผูแ้ ต่งเพลงชาติฟินแลนด์ แวะชมโบสถ์ใหญ่
ในเมือง (Porvoon tuomiokirkko) เป็ นลูเทอรันที่เก่าแก่ที่สุด ชาวเมืองเชื่อกันว่าแม่พระที่นี่ศกั ดิ์สิทธิ์
นัก ขออะไรก็จะได้อย่างนั้น โดยเฉพาะเรื่ องความรัก ถนนคนเดินในเขตเมืองเก่าเป็ นย่านช้อปปิ้ งที่
มีท้งั ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟเก๋ ๆ ร้านขนมพื้นบ้านต้นตารับของเมืองนี้ อบอุ่นใจ
ไปด้วยรอยยิม้ ของชาวเมืองที่ตอ้ นรับนักท่องเที่ยวอย่างน่าประทับใจ จนกระทัง่ ได้เวลาพอสมควร
นาท่านเดินทางกลับกรุงเฮลซิงกิ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านชม อาสนวิหารอุสเพนสเก้ (Uspenski Cathedral) เป็ นโบสถ์ออร์ธอดอกซ์รัสเซียที่
ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก ตั้งอยูบ่ นเนินเขาในเขตประวัติศาสตร์ กาตายานอกกา (Katajanokka)
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ของเฮลซิงกิ สถาปัตยกรรมเก่าแก่อนั ยิง่ ใหญ่ งดงามแปลกตานี้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของรัสเซีย
ที่มีต่อเฮลซิงกิ และสิ่ งที่หลงเหลืออยูข่ องจักรวรรดิรัสเซี ยที่เคยปกครองฟิ นแลนด์อยูน่ านกว่า 100 ปี
มหาวิหารอุสเพนสเก้มีเอกลักษณ์อนั โดดเด่นอยูท่ ี่หลังคาโดมสี เขียวอ่อนซึ่งมียอดโดมสี ทอง
สามารถมองเห็นจากระยะไกล ซึ่งนอกจากความสวยงามที่สามารถมองเห็นได้ชดั เจนในยาม
กลางวันแล้ว ในยามค่าคืนมหาวิหารแห่งนี้ก็ยงั มีการประดับแสงไฟงดงามไม่แพ้กนั ภายในอาสน
วิหารตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามด้วยสี ทองและอัญมณี ทันทีที่กา้ วเข้าไปนักท่องเที่ยวจะต้องตื่นตา
ตื่นใจกับทางเดินกลางโบสถ์ ซึ่งมีเพดานสู งงามสง่า ซึ่งหากลองเปรี ยบเทียบระหว่างโบสถ์ออร์ธอด
อกซ์รัสเซียแห่งนี้และโบสถ์ลูเธอรันที่มีอยูเ่ ป็ นส่ วนใหญ่ในเฮลซิงกิแล้ว จะพบความแตกต่างคือ
โบสถ์ออร์ธอดอกซ์รัสเซี ยจะเน้นการตกแต่งที่หรู หราอลังการกว่ามาก

ค่า

วันที่ (10)
00.45 น.
16.25 น.

จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้ อปปิ้ งบริเวณถนนเอสปลานาดิ (Esplanadi) ย่านถนนคนเดินสาหรับนักช้
อปที่ตอ้ งไม่พลาดมาเยือน เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งใจกลางเมืองซึ่งมีท้งั สิ นค้าพื้นเมือง จากนั้นอิสระให้
ท่าน ช้อปปิ้ งบริ เวณห้ างสรรพสิ นค้าสต๊ อกแมนน์ (STOCKMANN) ห้างใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวีย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พิเศษ SEA FOOD PLATTER
จากนั้นได้ เวลานาท่ านเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ

สนามบินสุ วรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY 143
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.....
*** ขอขอบพระคุณที่ใช้ บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ ท่านในครั้งต่ อไป ***
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อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

เด็กต่ากว่า 7
เด็กมากกว่า
พักเดี่ยว
เด็กต่ากว่า
ปี
7ปี
TWIN SOLE
12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
กับ 2 ผูใ้ หญ่
USE
กับ 1 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียง
มีเตียงเสริ ม
จ่ายเพิม่
เสริ ม

4 – 13 พฤศจิกายน 2565

149,900

149,900

139,900

135,900

20,000

2 – 11 ธันวาคม 2565

155,900

155,900

145,900

140,900

20,000

24 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 159,900

159,900

149,900

145,900

25,000

โปรดอ่านก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่ องเที่ยว เงื่อนไขการให้ บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุท้งั หมดอย่างละเอียดทุกข้ อ เพื่อ
ประโยชน์ ของท่ านเอง และเพื่อความถูกต้อง เข้ าใจตรงกันระหว่างท่ าน และบริษัทฯ เมื่อท่ านจองทัวร์
และชาระเงินมัดจาเรียบร้ อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่ านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขหมายเหตุที่บริษัทฯแจ้ งไว้ข้างต้ นแล้ว

** ราคานีเ้ ป็ นราคาทัวร์ ต้งั แต่ 15 ขึน้ สู งสุ ด 20 ท่าน **
** หากต่ากว่า 15 ท่ าน มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม หรื อทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง **
เนื่องจากกฎการเข้ าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้ เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึน้ ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม
บางโรงแรมเท่ านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน เรียนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้ องจะสะดวกกว่า
** สาหรับท่ านทีพ่ กั ห้ อง 3 เตียง ขนาดของห้ องพัก ขึน้ อยู่กบั ทางโรงแรมเป็ นผู้จัด ถือว่าท่ านยอมรับข้ อตกลงแล้ว**

อัตรานีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
ค่าประกันอุบตั ิ เหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 1,500,000บาท ไม่คุม้ ครอง
โรคประจาตัวหรื อโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ นก่อนเดินทาง รายละเอียดอื่นๆเป็ นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่ าน / วัน
9. น้าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
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อัตรานีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ
ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินกาหนด

การจองและการชาระ
1. กรุ ณาชาระมัดจาท่านละ 80,000 บาท ภายใน 3 วันนับวันจากวันจอง หากท่านไม่ชาระมาตามกาหนดถือว่าท่านยกเลิกการจอง
2. ชาระส่ วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน
3. กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารและหนังสื อเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
4. กรณี วีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนตามกาหนดเงื่อนไขการชาระเงิน
แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งเท่านั้น
5. หากท่านจองและส่ งเอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และผลของวีซ่าของ
ท่านไม่ผา่ น บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่ วงหน้ าเทศกาลหรื อหยุดยาว เช่ นสงกรานต์ / ปี ใหม่ เป็ น 60 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนมัดจา100% (30,000 และหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน / ค่ ามัดจาโรงแรม เป็ นต้น)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วัน คืนมัดจา 50% (15,000 และหักค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน / ค่ามัดจาโรงแรม เป็ นต้น)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0 - 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที หักค่าใช้จ่าย 100%
- กรณียนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการหัก ค่าบริ การค่ายืน่ วีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณีไป อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ๋ในการหักเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณีไป

หมายเหตุสาคัญเพิม่ เติม
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ รับผิดชอบต่อค่ าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร ,ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว
โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายท่องเที่ยวหรื อยกเลิก จากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การ
นัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร , ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว,
โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริ ษทั จะคานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของทุกท่านเป็ นสาคัญ
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3. ท่านจะต้องเป็ นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์ สินของมีค่าส่ วนตัวต่าง ๆ ของท่ านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว
ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง บริ ษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออก หรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทาง
ราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรื อเนื่องจาก
เหตุผลหรื อความผิดของตัวท่านเอง
5. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการขายหรื อไม่ขายเป็ นรายกรณี เช่น ผูท้ ี่ต้ งั ครรภ์,เด็กอายุต่ากว่า 2 ขวบ , ผูท้ ี่นงั่ วิลแชร์หรื อ
บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ เพื่อสอบถามและหาข้อสรุ ปร่ วมกันเป็ นรายกรณี
6. ราคาทัวร์เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ ปเดินทางแล้ว หากท่านไม่ได้ใช้บริ การบางรายการ
หรื อยกเลิก ไม่สามารถเรี ยกร้องเงินคืนได้
7. เนื่องจากเราเดินทางเป็ นหมู่คณะ ทางบริ ษทั จึงคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็ นสาคัญ

ตั๋วเครื่ องเครื่ องบิน / ที่นั่งบนเครื่ องบิน / สั มภาระ
1. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นแบบหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ
2. ทางบริ ษทั ฯ ได้สารองที่นงั่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินเรี ยบร้อยแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 3,000 – 10,000 บาท แล้วแต่สาย
การบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง
3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และทางบริ ษทั ฯได้ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ อ
เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึ้นอยูแ่ ต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็ นผูก้ าหนด
4. บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ ามันเพิม่ เติม โดยมีเอกสารยืนยัน
จากทางสายการบิน
5. การจัดที่นั่งบนเครื่ องบินของกรุ๊ป ข้อกาหนดเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึ่งทางบริ ษทั ไม่สามรถเข้าไป
แทรกแซงได้ และทางบริ ษทั ไม่อาจรับประกันได้วา่ ท่านจะได้ที่นงั่ ตามที่ท่านต้องการได้
ั้
6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศ หรื อกรณีท่านออกตั๋วเอง กรุ ณาแจ้งบริ ษทั เพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์นนสามารถ
ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั้น ทางบริ ษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่ สามารถรีเควสให้ ได้ จะขึน้ กับข้อกาหนดของสายการบินเป็ นผู้กาหนด
8. ท่านที่ใช้ไมล์หรื อแต้มบัตรเครดิตแลกตัว๋ ท่านจะต้องเป็ นผูด้ าเนินการด้วยตัวท่านเอง
9. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดหรื อถือขึ้นเครื่ อง สายการบินเป็ นผูก้ าหนด หากท่านมีน้ าหนักเกินกว่ากาหนด ท่าน
จะต้องเป็ นผูเ้ สี ยค่าปรับนั้นเอง
10. ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสู ญเสี ย,สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
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โรงแรมที่พกั
1. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริ ษทั ฯจะใช้ใน
ระดับมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกันอยูแ่ ล้ว (ยกเว้น โรงแรมที่ทางบริ ษทั การันตรี วา่ ได้พกั แน่นอน)
2. เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้ เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึน้ ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรม
เท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน เรียนแนะนาว่ าเปิ ด 2 ห้ องจะสะดวกกว่า
3. สาหรับท่านที่พกั ห้ อง 3 เตียง ขนาดของห้ องพัก ขึน้ อยู่กบั ทางโรงแรมเป็ นผู้จัด ถือว่ าท่ านยอมรับข้ อตกลงแล้ว
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้ องแต่ละประเภทจะไม่ติดกันหรื ออยู่คนละชั้น
5. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในโรงแรมเต็ม (บางครั้งต้อง
จองโรงแรมข้ามปี ) ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกั ษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆ คลาสสิ ค ) บางโรงแรมห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ น
ห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอา่ งอาบน้ า ซึ่งอยูใ่ นการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะ
แตกต่างกันด้วย
7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะมีในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋ า หรื อ บางครั้งอยูใ่ นเมืองเก่า รถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ ท่านจะต้องนาสัมภาระของ
ท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง

การยื่นวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า
1. การอนุมัติวซี ่ าเป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานฑูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้ น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอย
บริ การอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยืน่ วีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน
ไม่ผ่านทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริ การจากตัวแทนยืน่ วีซ่าไม่วา่ ในกรณี ใดๆทั้งสิ้ น และทางสถานฑูตมี
สิ ทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
2. กรณีทที่ ่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้ กบั ท่าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็ น
ผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
3. สาหรับท่านที่พานักอาศัยหรื อศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ ท่านจะต้องเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ ประเทศที่ท่าน
พานักอาศัยอยู่
4. ท่านที่มีวซี ่าอยูแ่ ล้ว กรุ ณาแจ้งบริ ษทั เพือ่ ตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้หรื อไม่
****************************************

UNSEEN BALTIC (LATVIA – LITHUANIA – ESTONIA – FINLAND) 10 DAYS (AY)
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