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

เส้นทางอันซีน บอลติค 

ลัตเวีย - ลิธัวเนีย - เอสโตเนีย – ฟินแลนด์  

10 วนั 7 คืน / BY FINAIR (AY) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรม >> หน่ึงในกลุ่มประเทศเล็กๆ น่ารกัแสนสวย ที่น่าไปคน้หา  

>> ชมเมือง Vilnius  เมืองหลวงสุดสวยของประเทศลธัิวเนีย  
>> ชมเมือง Riga เมืองหลวงสุดสวยของประเทศ ลตัเวยี  
>> ชมเมือง Tallinn เมืองหลวงของประเทศเอสโตเนีย  
>> ชมปราสาท TRAKAI  CASTLE หนึงในปราสาทสวยของยุโรปเหนือ 
>> ชมเมือง Kauna เมืองเก่าแสนสวยของลธัิวเนีย  
>> ชม Hill of Crosses สุสานไม้กางแขน สุดแปลกตา  
>> ชมปราสาท Sigulda และ Turaida Castle 
>> ชมเมืองเก่า Cesis 
>> ชมเมืองเก่า  Parnu 
>> ชมเมืองเก่า Porvoo 
>> ชมกรุง Helsinki ประเทศฟินแลนด์  

 
พกัโรงแรมระดับ 4  ดาว  
เมนูพเิศษ  
SEAFOOD PLATTER อาหารพ้ืนเมือง / สเต็ก / อาหารไทย  
รวมค่าคนขับรถในยุโรป  

แจกน ้าด่ืมท่านละ 1 ขวด / วัน  
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ – เฮลซิงก ิ(ฟินแลนด์)  
18.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ 

(AY)  พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
22.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เท่ียวบินที ่AY 144 

วนัที่ (2) เฮลซิงก ิ- วลินอีุส (ลธัิวเนีย) - ชมเมือง 
05.45 น. เดินทางถงึทางอากาศนานาชาติเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์  เมืองหลวงของฟินแลนด์ (แวะเปลีย่น

เคร่ือง) 
07.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงวิลนีอุส โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 1101 
                           **หมายเหตุ ไฟล์ทบินอาจะมีการเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัความเหมาะสม*** 
09.05 น. เดินทางถงึ สนามบินวิลนีอุส ประเทศลธัิวเนีย หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองวิลนีอุส (Vilnius) เมืองหลวงแห่งลิธวัเนีย เป็นยา่นเมืองเก่าแก่มากท่ีสุดใน
เขตยโุรปกลาง จนไดรั้บฉายาวา่ "เมืองหลวงแห่งวฒันธรรมยโุรป" ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็น
มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกเม่ือปี ค.ศ. 1994 เตม็ไปดว้ยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมในยคุกลาง 
 น าท่านชม ประตูแห่งรุ่งอรุณ (Gate of Dawn) หรือ ก าแพงเมืองโบราณ เป็นหน่ึงในสถานท่ีทาง
ศาสนาน้ีดึงดูดผูค้นจากทัว่ทุกมุมโลก สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 16 อาคารดา้นบนของก าแพงเป็นท่ี
ประดิษฐานของรูปป้ันพระแม่มาเรีย ภายในประดบัดว้ยรูปสลกัเป็นรูปอวยัวะท่ีส าคญัต่าง ๆ ของ
ร่างกาย เช่น แขน ขา มือ ตา หู โดยเฉพาะหวัใจ รูปสลกัน้ีจะติดอยูต่ามผนงัภายในโบสถ ์ส่วนดา้น
ในโบสถไ์ดรั้บการตกแต่งแบบนีโอคลาสสิค 



UNSEEN BALTIC (LATVIA – LITHUANIA – ESTONIA – FINLAND) 10 DAYS (AY)                     4 | P a g e  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านชมความงดงามของเมืองวินีอุส ชม โบสถ์เซนต์แอน (St.Ann’s Church) นิกาย
โรมนัคาทอลิก สร้างจากไมข้ึ้นในศตวรรษท่ี 14 -15 ศิลปะแบบโกธิก ต่อมาไดบู้รณะข้ึนใหม่จากอิฐ 
33 ชนิด ทาทบัดว้ยสีแดงเขม้สวยแปลกตา และท่ีโดดเด่นสง่ามากไม่แพก้นัก็คือ มหาวิหารวลินีอุส 
(Vilnius Cathedral) เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ท่ีส าคญัมาก สร้างข้ึนใน ปี ค.ศ. 1251 สถาปัตยกรรม
แบบโกธิก ต่อมาในปี ค.ศ. 1387 ไดเ้ปล่ียนเป็นสไตลค์ลาสสิก บริเวณดา้นหนา้มีหอระฆงัรูปทรง
คลา้ยโดมสูง (Bell Tower) ดา้นในเป็นพิพิธภณัฑเ์ก็บรวบรวมภาพวาดอนัทรงคุณค่าในช่วงปลาย
ศตวรรษท่ี 14 ไวเ้ป็นอยา่งดี ชม หอคอยเจดิมินัส (Gediminas Tower) เป็นส่วนหน่ึงของปราสาทท่ี
หลงเหลืออยูใ่นกรุงวิลนิอุส เรียกไดว้า่เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงวิลนีอุสและประเทศลิธวัเนีย ธงชาติ
ของประเทศลิธวัเนียถูกยกข้ึนบนยอดหอคอยเม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 1988 ระหวา่งการเรียกร้อง
อิสรภาพ การเขา้ชมปราสาทน้ีมกัจะรวมอยูใ่นรวมอยูใ่นรายการทวัร์รอบกรุงวลินีอุสเสมอ ชม 
พระราชวังของท่านแกรนด์ดุ๊ก (Palace of the Grand Dukes) พระราชวงัเดิมของท่านแกรนดดุ์๊
กแห่งลิธวัเนีย ในอดีตเป็นศูนยก์ลางทางการเมือง, การทูตและวฒันธรรม เป็นพระราชวงัท่ีมี
ช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในยโุรปในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 15-17 และถูกร้ือถอนในช่วงตน้
ศตวรรษท่ี 19 พระราชวงัแห่งน้ีตั้งอยูใ่จกลางกรุงวิลนีอุส ส่วนหน่ึงของพระราชวงัท่ีสร้างข้ึนใหม่น้ี
ถูกจดัแสดงเป็นพิพิธภณัฑ ์ภายในหอ้งโถงมีการตกแต่งแบบโกธิคตอนปลายไปจนถึงยคุเรเนซองส์
และยคุบาโรก 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมืองโรงแรมทีพ่กั 
ท่ีพกั  HILTON GARDEN INN VILNIUS CITY CENTRE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   

วนัที่ (3)  วนิีอุส - ทราไก - เคานสั  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองทราไก (Trakai)  (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใชเ้วลา 30 นาที) เป็นเมืองหลวง
เก่าของลิธวัเนีย ปัจจุบนัเม่ือไม่ไดด้ ารงสถานะเมืองหลวงแลว้ ทราไกเป็นเพียงเมืองเลก็ๆ ท่ีเงียบ
สงบ น่าอยูน่่าแวะไปเท่ียวมาก และยงัไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีมากดว้ยเสน่ห์แห่งทะเลสาบนอ้ยใหญ่กวา่ 
100 แห่ง ทั้งยงัมีเกาะอีกกวา่ 20 แห่ง ทราไกเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และไดรั้บ
ความนิยมอยา่งมากในการท่องเท่ียว น าท่านเขา้ชมปราสาททราไก (TRAKAI ISLAND CASTLE) 
ปราสาทหินท่ีสร้างโดยดยคุผูค้รองทราไกในอดีตเม่ือราวศตวรรษท่ี 14 เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่น
ในฤดูร้อน และก็สร้างอยูบ่นท าเลดีเยีย่มส าหรับการระวงัภยั นัน่คือบนเกาะเลก็ๆ ในทะเลสาบเกรฟ 
(LAKE GALVE) ปราสาทหลงัน้ีเคยเป็นท่ีอยูข่องดยคุแห่งทราไกมาก่อน แต่ต่อมาไดเ้ปล่ียนสภาพ
เป็นคุกส าหรับกกัขงันกัโทษจากการท่ีมีสภาพเป็นเกาะกลางทะเลสาบนัน่เอง ปัจจุบนัมีการสร้าง
สะพานเช่ือมส าหรับการขา้มไปมาระหวา่งแผน่ดินใหญ่และเกาะ ความสวยงามท่ีปะทะสายตา
นกัท่องเท่ียวเร่ิมตั้งแต่ในทะเลสาบเกรฟไปจนถึงตวัปราสาทท่ีสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเคานัส (Kaunas) (ระยะทาง 84 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.) เมืองใหญ่
อนัดบั 2 ของประเทศลิทวัเนีย เมืองเคานสัน้ีถือเป็นเมืองศูนยก์ลางในภูมิภาคน้ีมาตั้งแต่ช่วงยคุ
ศตวรรษท่ี 15 เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัในดา้นการเป็นเมืองส าคญัทางดา้นประวติัศาสตร์ เป็นเมือง
ศูนยก์ลางทั้งดา้นเศรษฐกิจการคา้ การศึกษา และวฒันธรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ี
เมืองเคานสัยงัเคยเป็นเมืองหลวงชัว่คราวของลิทวัเนีย และเคยไดช่ื้อวา่ “ลิตเต้ิล ปารีส” ดว้ยความ
ร ่ารวยทั้งดา้นวฒันธรรม แฟชัน่ การคา้ และการศึกษาท่ีคลา้ยคลึงกบัปารีสอยา่งมาก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
น าท่านชมย่านเมืองเก่าเคานัส (Kaunas Old Town) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ของ
เมือง มากมายดว้ยแลนดม์าร์กและส่ิงก่อสร้างท่ีไดถู้กอนุรักษเ์อาไวอ้ยา่งดีตั้งแต่ช่วงยคุกลาง ท่านจะ
ไดเ้ห็นศิลปะจากหลายยคุไม่วา่จะเป็น โกธิคเรเนสซองส์ และบาโรค ศาลาวา่การเมืองเคานสั 
(Kaunas Town Hall) อาคารโบราณสีขาวท่ีโดดเด่นดว้ยหอคอยสูงถึง 53 เมตร เป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุด
ในยา่นเมืองเก่าแห่งน้ี ศาลาวา่การไดถู้กเร่ิมสร้างข้ึนคร้ังแรกเมืองปี 1542 มีการสร้างเสริมเพิ่มเติม
และบูรณะใหม่หลายต่อหลายคร้ัง แต่ศาลาวา่การแห่งน้ีก็เป็นศูนยก์ลางเมืองมาตั้งแต่ช่วงยคุกลาง 
ไม่วา่จะเป็นสถานท่ีชุมนุม ซ้ือขายแลกเปล่ียน จดังานร่ืนเริง จดังานแต่งงาน หรือกระทัง่พิธีส าคญั
ทางการเมืองก็มกัจดัข้ึนท่ีน่ี ชม (ภายนอก) มหาวิหารเคานสั (Kaunas Cathedral)มหาวิหารส าคญั
ประจ าเมืองแห่งน้ีไดถู้กสร้างข้ึนดว้ยอิฐในสไตลโ์กธิคตั้งแต่ช่วงตน้ศตวรรษท่ี 15 เป็นโบสถแ์ห่งนิ
กาน โรมนัคาทอลิกท่ีอุทิศแด่ เซนตปี์เตอร์และเซนตพ์อลและไดถู้กจดัใหเ้ป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างท่ี
เป็นมรดกทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัของลิทวัเนียอีกดว้ย น าท่านถ่ายรูปกบั ปราสาทเคานสั 
(Kaunas Castle) ปราสาทโบราณท่ีสันนิษฐานวา่ไดถู้กสร้างข้ึนตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษท่ี 14 สวย
สง่าดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิค ตวัปราสาทตั้งอยูใ่กลก้บัจุดบรรจบของสองแม่น ้า ออกแบบให้
เป็นทั้งป้อมปราการป้องกนัเมืองและปราสาทขนาดใหญ่ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั  RADISSON BLU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   

วนัที่ (4) ชัวเลย์ - Hill of Crosses – ฟิลส์รันดาเล – พระราชวงัรุนดาเล – ยัวมาลา (ลตัเวยี) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองชัวเลย์ (Siauliai) (ระยะทาง 142 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 30 นาที) เป็นหน่ึง
ในเมืองท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสุดเมืองหน่ึงของประเทศลิทวัเนีย ก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ 1236 ในอดีตเป็น
เมืองท่ีเคยถูกเผาในช่วงยคุสงครามถึง 7 คร้ัง 7 คราวดว้ยกนั แต่ปัจจุบนัสามารถฟ้ืนฟูไดจ้น
กลายเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรม และอุตสาหกรรมท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของลิทวัเนีย น าท่าน
เดินทางสู่ สุสานไม้กางเขน (Hill of Crosses) คอยดึงดูดนกัท่องเท่ียว จากทัว่ทุกสารทิศใหม้าเยอืน 
สถานท่ีทางประวติัศาสตร์ แห่งน้ีมีความเป็นมายาวนานตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 โดยเร่ิม จากท่ีชาวเมือง
พากนัมาวางไมก้างเขนท่ีสุสานแห่งน้ีเพื่อ เรียกร้องอิสรภาพจากการบุกรุกของผูค้นภายนอก ต่อมามี
การพยายามร้ืนถอนจากคอมมิวนิสตส์มยัท่ีเมืองถูกคุกคาม โดยสหภาพโซเวียต เป็นกระตุน้ใหผู้ค้น
น าไมก้างเขนมาวาง ณ สุสานแห่งน้ีมากยิง่ข้ึนจนในปี ค.ศ. 1991 จึงชนะ การรุกราน ปัจจุบนัท่ีแห่ง
น้ีมีไมก้างเขนหลายขนาดตั้งรวม กนักวา่หน่ึงแสนช้ินคู่กบัรูปป้ันพระเยซูและพระแม่มารี ก่อใหเ้กิด
เป็นเนินเขา อีกต านานหน่ึงเล่าวา่มีผูป่้วยคน หน่ึงท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้น Jurgaiciy ไดต้ั้งปฏิญาณ ต่อ
พระเจา้ในปี ค.ศ. 1847 วา่จะปักไมก้างเขนบนเนินเขา แห่งน้ีหากเขาหายจากอาการเจ็บป่วย ต่อมา
ปาฏิหาริย ์เกิดข้ึนจริง จึงท าใหผู้ค้นท่ีรับรู้เร่ืองดงักล่าวน าไมก้างเขน มาปักท่ีแห่งน้ีและอธิษฐานขอ
พรเพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อตนเอง  



UNSEEN BALTIC (LATVIA – LITHUANIA – ESTONIA – FINLAND) 10 DAYS (AY)                     8 | P a g e  

 
น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองฟิลส์รันดาเล (Pilsrundale) ประเทศลตัเวีย (ระยะทาง 75 
กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
น าท่านเดินทางเขา้ชมพระราชวังรุนดาเล (Rundale Palace) ท่ีพ  านกัของ ดยคุแห่ง คอร์ทแลนด ์
(Dukes of Courtland) ตวัพระราชวงัออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนท่ีออกแบบพระราชวงัเฮอร์
มิเทจท่ีนครเซนตปี์เตอร์สเบิร์กท าใหพ้ระราชวงัแห่งน้ีมีความงดงามไม่แพท่ี้ใดในยโุรป นอกจากน้ี
พระราชวงัรุนดาเลยงัไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นสุดยอดของการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีเป็นการประยกุต ์
ของสองวฒันธรรมระหวา่งเยอรมนัและรัสเซียไดอ้ยา่งลงตวัท่ีสุดในทวีปยโุรป  
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น าท่านเดินทางสู่เมืองยัวมาลา (Jurmala) (ระยะทาง 92 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 30 นาที) สวรรค์
ของการพกัผอ่นตามรีสอร์ทริมทะเล เน่ืองดว้ยเป็นเมืองรีสอร์ทท่ีใหญ่ท่ีสุดในทะเลบอลติกและมี
หาดทรายยาวท่ีสุดในยโุรปตอนเหนือ ยวัมาลายงัเป็นท่ีรู้จกัในดา้นสถาปัตยกรรมจากไม ้โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่อาคารบา้นเรือนเก่าแก่หลายหลงันั้นดูเหมือนกบับา้นขนมปังขิง (gingerbread house) และ
เน่ืองจากเมืองแห่งน้ีเคยเป็นสถานท่ีพกัฟ้ืนของชาวรัสเซียมาก่อน จึงไม่น่าแปลกใจท่ีจะสามารถพบ
เห็นสถานบ าบดัฟ้ืนฟูและสถานพกัฟ้ืนตามชายหาดได ้

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั  JURMALA SPA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   

วนัที่ (5) ยัวมาลา – ริก้า (ลตัเวยี) - ชมเมือง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
  น าท่านเดินทางสู่เมืองริก้า (RIGA) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใชเ้วลา 25 นาที) เมืองหลวงแห่งลตัเวีย 

ตั้งอยูริ่มทะเลบอลติก เป็นเมืองท่ีมีส่วนผสมของอิทธิพลแบบลตัเวียน รัสเซียน และเยอรมนัรวมกนั
โดยมีหลกัฐานการอยูอ่าศยัของชาวเยอรมนัในช่วง 6 ศตวรรษแรกของการคน้พบเมืองริกา้ในปี ค.ศ. 
1158 และหลงัจากนั้นก็ไดไ้ปตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของโปแลนด ์สวีเดน และรัสเซียตามล าดบั 
และบริเวณยา่นเมืองเก่าของเมืองริกา้ยงัไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกอีกดว้ย  
เมืองท่ีสวยงามท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงในแถบทะเลบอลติกเมืองเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ บน
อาคารสถานท่ีทั้งหลาย ศูนยร์วมของอาคารสถาปัตยกรรมอาร์ทนูโวท่ีมากมายท่ีสุดในยโุรป ซ่ึง
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สร้างข้ึนตั้งแต่เม่ือกวา่ 800 ปีท่ีแลว้ในขณะเดียวกนัช่วงศตวรรษท่ี 14-15 ยงัมีช่ือเสียงใน ดา้นการ
เป็นเมืองท่าทางทะเลท่ีมีการติดต่อทางการคา้กบัต่างชาติ ช่วงนั้นจะมีพ่อคา้จากหลายประเทศ
ใกลเ้คียงเขา้มาคา้ขายแลกเปล่ียนวฒันธรรมกนัค่อนขา้งมาก กลายเป็นเสน่ห์ดีๆ ส าหรับริกา้ท่ี
มากมายดว้ยประวติัศาสตร์ เมืองเก่า ร้านคา้ ร้านอาหาร โรงแรมและแหล่งชอ้ปป้ิง สินคา้เก่าราคาถูก
มากมาย  

 
  น าท่านชมปราสาทริก้า (RIGA CASTLE) ปราสาทสวยหลงัใหญ่ริมแม่น ้าดวักาวา่ ตวัปราสาท

สร้างข้ึนคร้ังแรก ในปี 1330 แต่สร้างข้ึนใหม่ในช่วงศตวรรษท่ี 15-16 แมจ้ะผา่นการบูรณะมาหลาย
ต่อหลายคร้ัง แต่ปราสาทริกา้ก็ยงัสวยและยิง่ใหญ่ไม่เส่ือมคลาย ปัจจุบนัปราสาทริกา้เป็นท่ีพ  านกั
ของประธานาธิบดีของลตัเวีย และเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑ ์
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
  น าท่านสู่ ย่านเมืองเก่าริก้า (RIGA OLD TOWN) ตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์สันนิษฐานวา่

เดิมทีเมืองริกา้ถูก สร้างใหเ้ป็นปราการด่านแรกท่ียิ่งใหญ่เพื่อพร้อมป้องกนัขา้ศึกดว้ยการก่อก าแพง
อิฐสูง 10 เมตร หนา 3 เมตรและ ยาวถึง 2 กิโลเมตร รอบก าแพงสร้างหอสังเกตการณ์ไว ้29 จุด จน
ราวปี 1422 ก็มีการสร้างป้อมสูง 4 ชั้นข้ึนเพิ่มเติม พร้อมกบัการขดุคูลอ้มเมืองกวา้ง 90 เมตรเพื่อให้
การเขา้ถึงของขา้ศึกท าไดย้ากเยน็ข้ึน และยงัประทบัปืนใหญ่ไวเ้ป็นระยะ ชมยา่นโดมสแควร์ 
(DOME SQUARE) ลานกวา้งท่ีเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของเมือง เป็นท่ีตั้งของวิหารแห่งริก้า (RIGA 
DOME CATHEDRAL) ท่ียิง่ใหญ่แห่งเมืองน้ี และยงัถือเป็นวิหารในยคุกลางท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศแถบบอลติกอีกดว้ย วิหารแห่งริกา้สร้างข้ึนเม่ือปี 1211 ต่อมาในปี 1226 วิหารแห่งริกา้ไดถู้ก
ต่อเติมใหย้ิง่ใหญ่ข้ึนกวา่เดิม และอลงัการข้ึนอีกในปี1595 มีหอคอยสูง 90 เมตร แต่ก็ยงัคง ทั้งยงั
เป็นวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองริกา้แห่งน้ีความสวยงามอยูเ่ช่นเดิมไม่เปล่ียนแปลง ถ่ายรูปอนุสาวรีย์
อสิรภาพ (FREEDOM MONUMENT) ซ่ึงเป็นเหมือน สัญลกัษณ์แห่งอิสรภาพของชาวลตัเวียท่ี
หลุดพน้จากชาติมหาอ านาจทั้งหลาย อนุสาวรีย์ TURAIDA CASTLE แห่งน้ี สร้างในปี 1935 เป็น
รูปหญิงสาวนามวา่ MILDA ก าลงัชูดาว 3 ดวงไวเ้หนือศีรษะจนสุดแขน มีความสูงประมาณ 42 
เมตร ซ่ึงดาวทั้งสามนั้นเป็นสัญลกัษณ์แทนการรวมตวักนัของภูมิภาคทั้งสามของลตัเวียซ่ึงก็คือ 
KURZEME, VIDZEME และ LATGALE อิสระใหท่้านไดช้มเมืองและชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองตาม
อธัยาศยั  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พกั  GUTENBERG HOTEL (SUPERIOR ROOM) หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   

วนัที่ (6) ริก้า – ซิกุลดา – เซซิส – พาร์นู (เอสโตเนีย)  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซิกุลดา (Sigulda) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลา 50 นาที) ซ่ึงตั้งอยูใ่นหุบ
เขาแม่น ้าเกาจา (Gauja River Valley) ไดช่ื้อวา่เป็น “สวิตเซอร์แลนดแ์ห่งลตัเวีย” เน่ืองจากทิวทศัน์
อนัสวยงามและสถาปัตยกรรมต่างๆ ท่ีควรค่าแก่การสัมผสั อาทิ คฤหาสน์คริมูลดา (Krimulda 
Manor) ซ่ึงสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 19 และลอ้มรอบไปดว้ยลานกวา้งและสวนท่ีใหญ่โต น าท่านชม
ปราสาทซิกุลด้า (Sigulda Castle) คฤหาสน์สไตลโ์กธิค สร้างข้ึนในปีค.ศ.1878 เพื่อใชเ้ป็น บา้นพกั
อาศยัของตระกูล Kropotkin และถูกผลดัเปล่ียนเจา้ของมาหลายต่อหลายคร้ังจนกระทัง่ถูกใชเ้ป็น
สถานท่ี ท าการของสภาปกครองแควน้ซิกุลดา้ในปี ค.ศ.1993  
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จากนั้นเขา้ชมปราสาททูไรด้า (Turaida Castle) สร้างข้ึนในปีค.ศ.1214 โดยอาร์คบิช็อปแห่งริกา้
เป็นปราสาทก่ออิฐแบบโกธิค ซ่ึงถูกสร้างต่อเติมและบูรณะมาหลาย สมยัจนเป็นลกัษณะของป้อม
ปราสาทท่ีสวยงาม แต่ในปีค.ศ.1776 ปราสาทไดเ้สียหายอยา่งหนกัจากเหตุการณ์ไฟ ไหมแ้ละไมไ่ด้
รับการบูรณะจนกระทัง่ในช่วงทศวรรษท่ี1970 ไดรั้บการซ่อมแซมและเปิดเป็นพิพิธภณัฑ ์

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซซิส (Cesis) (ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใชเ้วลา 30 นาที) ตั้งอยูท่าง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ ตั้งอยูบ่นเนินเขาเหนือแม่น ้า Gauja  ท่ีน่ีนบัเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสุด
ของประเทศ เมืองน้ีเป็นท่ีตั้งของปราสาทเซซิส ป้องปราการโบราณอายกุวา่ 800 ปี โดยทางการ
ลตัเวียพยายามโปรโมทการท่องเท่ียวเมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางดา้นสาธารณสุขและเมืองพกัผอ่น
เน่ืองจากมีทิวทศัน์ทางธรรมชาติท่ีสวยงามและบริสุทธ์ิ อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 
จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร  

 
น าท่านเดินทางสู่เมืองพาร์นู (Parnu) (ระยะทาง 174 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2 ชม.) เป็นเมืองท่าทาง
ทะเลของประเทศเอสโตเนีย บนอ่าวพาร์นู เป็นสถานท่ีท่ีไดรั้บความนิยมท่องเท่ียวในฤดูร้อน มีรี
สอร์ต โรงแรม ร้านอาหาร และชายหาดหลายแห่ง ตั้งเป็นเมืองราวปี 1251 โปแลนดไ์ดย้ดึครอง
ตั้งแต่ ค.ศ. 1561 ต่อจากนั้นสวีเดนไดย้ดึครองตั้งแต่ ค.ศ. 1629 และรัสเซียเขา้ยดึครองระหวา่ง ค.ศ. 
1710-1918 เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองรีสอร์ทตากอากาศริมทะเลท่ีมีช่ือเสียงเมืองหน่ึงของ
เอสโตเนีย จากนั้นน าท่าน ผา่นชมโบสถเ์ซนตเ์บอร์กีตา้ (PIRITA CONVENT RUINS) ถูกสร้างข้ึน
ในปี ค.ศ. 1436 แมใ้นปัจจุบนัจะไม่สามารถบูรณะซากปรักหักพงัใหไ้ดค้งเดิม แต่ก็มีนกัท่องเท่ียว
แวะเวียนมาเยีย่มชมไม่ขาดสาย น าท่านชมบ้านไม้ (Wooden House) สไตลอ์าร์ตนูโว และแบบแอส
โทเนียนดั้งเดิมท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั จนกลายเป็นตน้แบบบา้นเรือนท่ีน าไปสร้างในสไตน์บอลติค 
น าท่านแวะถ่ายรูปกบัศาลาวา่การเมือง (Parnu City Hall) จากนั้นน าท่านเดินเล่นภายในตวัเมืองพาร์
นู บริเวณพาร์นูเมนสตรีท 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพกั          HEDON SPA & HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่ (7) พาร์นู – ตาร์ตู – ทาลลนิน์ - พระราชวงัแคทเดอริก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองตาร์ตู (Tartu) (ระยะทาง 176 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2 ชม.) เมืองแห่ง
มหาวิทยาลยั มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของเอสโตเนีย ท่ีเป็นเมืองทางการเมืองและเศรษฐกิจของ
ประเทศ ตาร์ตูถือวา่เป็นเมืองศูนยก์ลางความรู้และวฒันธรรม โดยเฉพาะมีมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
ของประเทศ หน่ึงในสถานท่ีน่าสนใจท่ีสุดของเมืองน้ี คือ ซุปทาวน์ (Soup Town) เมืองท่ีถนนทุก
สายจะมีช่ือเรียกตามส่วนผสมในการท าซุป อาทิ มนัฝร่ัง ถัว่ และถัว่ลนัเตา เป็นตน้  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านชมยา่นเมืองเก่า คุณจะไดส้ัมผสักบัอาคารบา้นเรือนสไตลค์ลาสสิกท่ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 
18 และบา้นไมท่ี้เรียงรายอยูต่ามทอ้งถนนท่ีอยูติ่ดกบัแม่น ้าเอมะโจกิ (Emajõgi River) น าท่านชม
บริเวณใจกลางจตุัรัสในเขตเมืองเก่า ท่านจะไดพ้บกบัอาคารสีพาสเทล ตกแต่งไดอ้ยา่งน่ารัก เตม็ไป
ดว้ยคาเฟ่ ร้านอาหารต่างๆ โรงละคร หรือหา้งสรรพสินคา้ อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงทาลลนิน์ (Tallinn) (ระยะทาง 183 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2 ชม.) เป็นเมือง
หลวงของประเทศและเป็นศูนยก์ลางของสถาปัตยกรรมในยคุกลาง โดยใจกลางของเมืองหลวงน้ี 
คือ ทูมเปีย (Toompea) ภูเขาท่ีเตม็ไปดว้ยถนนท่ีท าจากหินกอ้นกลมๆ และอาคารบา้นเรือนในสมยั
ศตวรรษท่ี 15 
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น าท่านเขา้ชม พระราชวังแคทเดอริก (KADRIORG PALACE) เป็นพระราชวงัสไตลบ์าร๊อค สร้าง
ข้ึน ตามพระประสงคข์องพระเจา้ปีเตอร์มหาราชท่ี1 แห่ง รัสเซีย เพื่อเป็นท่ีประทบัของพระราชินี
แคทเธอรีน โดย พระราชวงัแห่งน้ีไดรั้บการออกแบบโดย Niccolo Michetti สถาปนิกชาวอิตาลีในปี
ค.ศ. 1930 แต่ในปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็นพิพิธภณัฑแ์สดงผลงานทาง ศิลปะของประเทศ นอกจากน้ี
ท่านจะไดช้มความงดงามของสวนบริเวณโดยรอบพระราชวงเัก่าแห่งน้ีดว้ย  
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จากนั้นชม อนุสาวรีย์ Russalka Memorial ท่ีน่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองหมายในการครบรอบปีท่ี 
9 ของการจมลงของเรือรบรัสเซียท่ีช่ือ Rusalka  สญัลกัษณ์ของอนุสาวรียน้ี์คือ ทูตสวรรคท่ี์ถือไม้
กางเขนแห่งพระศาสนจกัรออร์โธดอกซ์ไปยงัทิศทางท่ีสันนิษฐานวา่เป็นซากเรืออบัปาง 

 
ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพกั  TALLINK SPA & CONFERENCE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว  

วนัที่ (8) ทาลลนิน์ - ชมเมือง - นัง่ Ferry – เฮลซิงก ิ(ฟินแลนด์) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่าน ชมเมืองทาลลินน์ ประเทศเอสโทเนีย ซ่ึงผา่นการครอบครองโดยหลายเช้ือชาติในอดีต ไม่
วา่จะเป็นเดนมาร์ค สวีเดน รัสเซีย และไดเ้ป็นไทแก่ตวัจากสหภาพโซเวียตเม่ือปี ค.ศ. 1994 น าท่าน
ชมจตัุรัสเมืองเก่าของทาลลินน์ (TALLINN OLD TOWN SQUARE) ยา่นศูนยก์ลางของเมือง ใน
อดีตเป็นสถานท่ีซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ ใชเ้ป็นท่ีเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆของเมือง รวมทั้งเป็นท่ี
ประหารชีวิตนกัโทษอีกดว้ย ผา่นชมศาลาวา่การเมืองทลัลิน (TALLIN’S TOWN HALL) เป็น
สถาปัตยกรรมแบบกอธิคและเป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของเมือง ศาลาวา่การเมืองทาลลินน์น้ีตั้งอยูบ่ริเวณ
จตัุรัสเมืองเก่า สร้างข้ึนเม่ือสมยัศตวรรษท่ี 13 และเพิ่งฉลองครบรอบ 600 ปีไปเม่ือปี ค.ศ. 2004 ชม 
โบสถอ์เลก็ซานเดอร์ เนฟสก้ี (ALEXANDER NEVSKY CATHEDRAL) โบสถใ์หญ่ท่ีมียอดโดม
ใหญ่ท่ีสุดในเมืองทาลลินน์ เป็นโบสถค์ริสตอ์อร์โธด็อกซ์ท่ีสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1900 ในช่วงท่ี
เอสโทเนียเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิซาร์แห่งรัสเซีย สถาปนิกผูอ้อกแบบโบสถแ์ห่งน้ีก็คือ 
MIKHAIL PREOBRAZHENSKI จากเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก โบสถน้ี์สร้างข้ึนเพื่ออุทิศใหก้บัเจา้ชายอ
เลก็ซานเดอร์ ยาโรสลาวิทซ์ เนฟสก้ี (PRINCE ALEXANDER YAROSALVITZ NEVSKY) 
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ดา้นบนของโบสถท่์านจะพบกบัหอระฆงัใหญ่ ซ่ึงประกอบไปดว้ยระฆงัถึง 11 อนั รวมถึงอนัท่ีใหญ่
ท่ีสุดในเมืองซ่ึงมีน ้าหนกัถึง 15 ตนั  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

อิสระใหท่้านเดินเล่นชมเมืองบนถนนคนเดินท่ีเร่ิมจาก Viru Gate ท่ีมีสินคา้พื้นเมืองอาทิ อ าพนั, ผา้
ลินิน ตามอธัยาศยั  น าท่าน นั่งเรือเฟอร์ร่ี ขา้มทะเลบอลติก มุ่งหนา้สู่ กรุงเฮลซิงก ิ(Helsinki) เมือง
หลวงของประเทศฟินแลนด ์เจา้ของนาม “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” นครลูกคร่ึงท่ีมีประชากรกวา่ส่ี
แสนคนท่ีน่ีมีทั้งชาวฟินน์ และสวีดิช เน่ืองจากฟินแลนดเ์คยอยูใ่นอารักขาของสวีเดนในอดีต ต่อมา
ในสมยัพระเจา้ชาร์ของรัสเซีย 
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ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ท่ีพกั RADISSON BLU SEASIDE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว  

วนัที่ (9) เฮลซิงก ิ– ปอร์วู - ชมเมือง - สนามบิน 
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์วู (Porvoo) (ระยะทาง 51 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.) เมืองเลก็ๆ ท่ีเตม็ไป

ดว้ยความสุข ความงามล ้าค่าของบรรยากาศเมืองเก่าท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดีสมกบัเป็น
แหล่งท่องเท่ียวข้ึนช่ือของฟินแลนด ์น าท่าน ชมเมืองบริเวณเขตเมืองเก่า (The Old Town) ซ่ึงยงัมี
กล่ินอายของชุมชนแบบพื้นบา้น บา้นไมห้ลากสีสวยงามท่ีปลูกเรียงรายริมแม่น ้าเป็นเสน่ห์อีกอยา่ง
หน่ึงท่ีน่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดูคลา้ยบา้นตุ๊กตา ชาวฟินน์มกัจะแวะเยีย่มชมบา้นของ 
เจ. แอล. รูเนอเบิร์ก (J.L. Runeberg) ศิลปินคนส าคญัผูแ้ต่งเพลงชาติฟินแลนด ์แวะชมโบสถใ์หญ่
ในเมือง (Porvoon tuomiokirkko) เป็นลูเทอรันท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ชาวเมืองเช่ือกนัว่าแม่พระท่ีน่ีศกัด์ิสิทธ์ิ
นกั ขออะไรก็จะไดอ้ยา่งนั้น โดยเฉพาะเร่ืองความรัก ถนนคนเดินในเขตเมืองเก่าเป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ี
มีทั้งร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟเก๋ๆ ร้านขนมพื้นบา้นตน้ต ารับของเมืองน้ี อบอุ่นใจ
ไปดว้ยรอยยิม้ของชาวเมืองท่ีตอ้นรับนกัท่องเท่ียวอยา่งน่าประทบัใจ จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร 
น าท่านเดินทางกลบักรุงเฮลซิงก ิ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
จากนั้นน าท่านชม อาสนวิหารอุสเพนสเก้ (Uspenski Cathedral) เป็นโบสถอ์อร์ธอดอกซ์รัสเซียท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในยโุรปตะวนัตก ตั้งอยูบ่นเนินเขาในเขตประวติัศาสตร์กาตายานอกกา (Katajanokka) 
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ของเฮลซิงกิ สถาปัตยกรรมเก่าแก่อนัยิง่ใหญ่ งดงามแปลกตาน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของรัสเซีย
ท่ีมีต่อเฮลซิงกิ และส่ิงท่ีหลงเหลืออยูข่องจกัรวรรดิรัสเซียท่ีเคยปกครองฟินแลนดอ์ยูน่านกวา่ 100 ปี 
มหาวิหารอุสเพนสเกมี้เอกลกัษณ์อนัโดดเด่นอยูท่ี่หลงัคาโดมสีเขียวอ่อนซ่ึงมียอดโดมสีทอง 
สามารถมองเห็นจากระยะไกล ซ่ึงนอกจากความสวยงามท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนในยาม
กลางวนัแลว้ ในยามค ่าคืนมหาวิหารแห่งน้ีก็ยงัมีการประดบัแสงไฟงดงามไม่แพก้นั ภายในอาสน
วิหารตกแต่งอยา่งวิจิตรงดงามดว้ยสีทองและอญัมณี  ทนัทีท่ีกา้วเขา้ไปนกัท่องเท่ียวจะตอ้งต่ืนตา
ต่ืนใจกบัทางเดินกลางโบสถ ์ซ่ึงมีเพดานสูงงามสง่า ซ่ึงหากลองเปรียบเทียบระหวา่งโบสถอ์อร์ธอด
อกซ์รัสเซียแห่งน้ีและโบสถลู์เธอรันท่ีมีอยูเ่ป็นส่วนใหญ่ในเฮลซิงกิแลว้ จะพบความแตกต่างคือ
โบสถอ์อร์ธอดอกซ์รัสเซียจะเนน้การตกแต่งท่ีหรูหราอลงัการกวา่มาก  

 
จากนั้นอิสระใหท่้าน ช้อปป้ิงบริเวณถนนเอสปลานาดิ (Esplanadi) ยา่นถนนคนเดินส าหรับนกัช้
อปท่ีตอ้งไม่พลาดมาเยอืน เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองซ่ึงมีทั้งสินคา้พื้นเมือง จากนั้นอิสระให้
ท่าน ชอ้ปป้ิงบริเวณห้างสรรพสินค้าสต๊อกแมนน์ (STOCKMANN) หา้งใหญ่ท่ีสุดในสแกนดิเนเวีย 

ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง พเิศษ SEA FOOD  PLATTER  
  จากนั้นได้เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบินเฮลซิงก ิ 

วนัที่ (10)     สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 
00.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 143   
16.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ..... 

*** ขอขอบพระคุณท่ีใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อไป *** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 

เด็กต ่ากวา่ 
12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  
7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากวา่ 7
ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียง
เสริม 

พกัเด่ียว
TWIN SOLE 

USE 
จ่ายเพิ่ม 

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 
 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์ 
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียว เง่ือนไขการให้บริการ ยกเลกิการบริการ และหมายเหตุทั้งหมดอย่างละเอียดทุกข้อ เพ่ือ

ประโยชน์ของท่านเอง และเพ่ือความถูกต้อง เข้าใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ เม่ือท่านจองทัวร์ 
และช าระเงินมัดจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขหมายเหตุที่บริษัทฯแจ้งไว้ข้างต้นแล้ว 

 

** ราคานีเ้ป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15 ขึน้  สูงสุด 20 ท่าน ** 

** หากต ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 
เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 

** ส าหรับท่านทีพ่กัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกั ขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จัด ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว** 

 

อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล 1,500,000บาท ไม่คุม้ครอง

โรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทยว์ินิจฉยัวา่เป็นก่อนเดินทาง รายละเอียดอ่ืนๆเป็นไปตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมฯ์ 
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
9. น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน 
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อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
5. ค่าปรับสัมภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

การจองและการช าระ 
1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 80,000 บาท ภายใน 3 วนันบัวนัจากวนัจอง หากท่านไม่ช าระมาตามก าหนดถือวา่ท่านยกเลิกการจอง 
2. ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 15 วนั 
3. กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนงัสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั   
4. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯตอ้งขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามก าหนดเง่ือนไขการช าระเงิน 
แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษทัจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทาง
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใช่จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงเทา่นั้น 
5. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผลของวีซ่าของ
ท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัทั้งหมด 
 

เง่ือนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาว เช่นสงกรานต์ / ปีใหม่  เป็น 60 วัน) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนมดัจ า100% (30,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน / ค่ามัดจ าโรงแรม เป็นต้น) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนั คืนมดัจ า 50% (15,000 และหกัค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริง ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน / ค่ามัดจ าโรงแรม เป็นต้น) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  0 - 15 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ่้าย 100% 
- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้  ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการหกั  ค่าบริการค่ายืน่วีซ่า และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ๋ิในการหักเก็บ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เติม 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกดิจากเหตุวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน

, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ,ภยัธรรมชาติ,  ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว
โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลกิ จากเหตุสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การ
นดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร , ภยัธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผน่ดินไหว,    
โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ ทั้งน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภยัของทุกท่านเป็นส าคญั 
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3. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่าง ๆ ของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพยสิ์นส่วนตวั 
ของมีค่าต่าง ๆ ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี  

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทาง
ออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง หรือเน่ืองจาก
เหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตั้งครรภ,์เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ , ผูท่ี้นัง่วิลแชร์หรือ
บุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษทัฯ เพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปร่วมกนัเป็นรายกรณี 

6. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้ หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการบางรายการ  
หรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได ้ 

7.  เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษทัจึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็นส าคญั  
 

ตั๋วเคร่ืองเคร่ืองบิน / ที่นั่งบนเคร่ืองบิน / สัมภาระ 
1. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ  
2. ทางบริษทัฯ ไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 3,000 –  10,000 บาท แลว้แต่สาย
การบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง 

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และทางบริษทัฯไดท้ าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูร้อ 
เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึ้นอยูแ่ต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็นผูก้  าหนด 

4. บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัเพิ่มเติม โดยมีเอกสารยืนยนั
จากทางสายการบิน  

5. การจัดที่นั่งบนเคร่ืองบินของกรุ๊ป ข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซ่ึงทางบริษทัไม่สามรถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ และทางบริษทัไม่อาจรับประกนัไดว้า่ท่านจะไดท่ี้นัง่ตามท่ีท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศ หรือกรณีท่านออกตั๋วเอง กรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์น้นัสามารถ
ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนั้น ทางบริษทจัะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้ จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
8. ท่านท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตัว๋  ท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง  
9. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดหรือถือขึ้นเคร่ือง สายการบินเป็นผูก้  าหนด หากท่านมีน ้าหนกัเกินกวา่ก าหนด ท่าน

จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรับนั้นเอง 
10. ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 
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โรงแรมที่พกั 
1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบริษทัไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบริษทัฯจะใชใ้น

ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยูแ่ลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบริษทัการันตรีวา่ไดพ้กัแน่นอน)   
2. เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม  บางโรงแรม

เท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 
3. ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกั ขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จัด ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว 
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และห้องคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 
5. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ (บางคร้ังตอ้ง

จองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building  (อาจจะดูเก่าๆ คลาสสิค ) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็น

หอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกนัดว้ย  

7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 
ฤดูร้อนเท่านั้น 

8. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋า หรือ บางคร้ังอยูใ่นเมืองเก่า รถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงได ้ท่านจะตอ้งน าสัมภาระของ
ท่านเขา้ห้องพกัดว้ยตวัท่านเอง 

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนุมัติวซ่ีาเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอย

บริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินคา่สมคัรยืน่วีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน 
ไม่ผ่านทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วีซ่าไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมี
สิทธิ์ท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2. กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็น
ผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

3. ส าหรับท่านท่ีพ  านกัอาศยัหรือศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ ท่านจะตอ้งเป็นผูย้ืน่วีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ ประเทศท่ีท่าน
พ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านท่ีมีวซ่ีาอยูแ่ลว้ กรุณาแจง้บริษทัเพือ่ตรวจสอบวา่สามารถใชไ้ดห้รือไม่  
**************************************** 


