
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ปราสาทเคานัส - เฮลซิงก ิ(ฟินแลนด์) - วลินีอสุ (ลทิวัเนีย) - ทราไก - เคานัส - ปราสาทเคานัส - ซัวเลย์   
ฟิลส์รันดาเล (ลตัเวยี) พระราชวงัรันดาเล - ริก้า - ซิกลุด้า - ปราสาททูไรด้า - แปร์นู (เอสโตเนีย)  

 อทุยานแห่งชาติกวัจา - ถ า้กทัแมน(ถ า้แห่งความรัก) – ปราสาททูไรดา - พพิธิภัณฑ์กลางแจ้ง - ปอร์วู                                                  



 

ออกเดนิทางวนัที ่

15-22 ต.ค. // 30 พ.ย.- 07 ธ.ค. 2561 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

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

เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยให้ความสะดวก ในการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 

08.55 น าท่านออกเดินทางสู่กรุงวลินีอุส ประเทศลทิวัเนีย โดยสายการบินฟินน์แอร์  เทีย่วบินที ่AY090 
15.05 เดินทางถึงสนามบินกรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ เพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง 
16.20 ออกเดินทางต่อโดยสายการบินฟินน์แอร์ เทีย่วบินที ่AY133 
17.35 เดินทางถึงสนามบินกรุงวิลนีอุส (Vilnius) ประเทศลิทัวเนีย น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ตรวจรับสัมภาระ จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง 
 

พกัที่:  Best Western Santakos Hotel  หรือระดบัใกล้เคยีง 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

วนัที่2  วลินีอุส – ปราสาททราไก – ช้อปป้ิง – ดนิเนอร์พร้อมเคร่ืองด่ืมชมโชว์พืน้เมือง 
เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองทราไก (Trakai) (69 กม.) อดีตเมืองหลวงเก่าของราชรัฐลิทัวเนีย
จาก 1864-1323 ก่อนที่จะย้ายไปยังวิลนีอุส น าท่านเข้าชม ปราสาททราไก หรือปราสาทที่ใคร
หลายๆคนเรียกว่า Little Marienburg ตั้ งอยู่
บนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบเกลฟ สร้างข้ึนในช่วง
ศตวรรษท่ี14 เป็นปราสาทท่ีท่านแกรนด์ดุ๊ก วี
เทาทสัประสงค์ใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลาย ก่อนท่ี
จะกลายเป็นคุกในช่วงศตวรรษท่ี 17 มีต านานท่ี
เ ล่ า ต่ อ ๆ กั น ม า ถึ ง  เ ร่ื อ ง ร า ว ค ว า ม รั ก 
โศกนาฏกรรม และได้รับค าโจษจันว่าเป็น
ปราสาทผีสิง โดยอีกดา้นหน่ึงของปราสาทเป็นท่ีตั้งของโบสถ์และส านกัสงฆ์ในนิกายเบเนดิกทีน ชม
ความงดงามทศันียภาพโดยรอบทะเลสาบกบัตวัปราสาทท่ีสามารถบอกเล่าเร่ืองราวในประวติัศาสตร์ได้
เป็นอยา่งดี ชมความงามของทะเลสาบเกลฟ (Lake Galve) อยูก่ลางเมืองทราไก มีเกาะแก่ง ประมาณ 21 
เกาะ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านชม เมืองวิลนีอุส (Vilnius) เมืองหลวง

ของประเทศลทิัวเนีย และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของประเทศตั้ งอยู่ทางด้านตะวนัออกเฉียงใต ้
ตั้งอยู่ระหว่างแม่น ้ าสองสายเนริสและวิลเนเลเล 
ส ร้างข้ึนในปี  ค.ศ.1323  โดยเมืองวิลนี อุส มี
ช่ือเสียงทางดา้นงานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ จึงไดรั้บสมญานามวา่เป็นเมืองหลวงแห่งวฒันธรรมของ
ยุโรปตั้งแต่ยุคโกธิค เรเนซองค ์บาร็อค และ คลาสสิค ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994 ชม 
โบสถ์เซนต์แอน ซ่ึงถือว่าเป็นหน่ึงในโบสถ์ท่ีสวยท่ีสุดในวิลนีอุส  ถ่ายรูปกับ Gate of Dawn หรือ
ก าแพงเมืองจากศตวรรษท่ี 16 ชมยา่นเมืองเก่าท่ีถือวา่เป็นเขตเมืองเก่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตยโุรปกลาง และ
ถ่ายรูปกบัความงดงามของอาคารเก่าแก่เม่ือคร้ังสมยัศตวรรษท่ี 15-16 ถ่ายรูปกบักลุ่มอาคารเมืองเก่าและ
วิ ห า ร ต่ า ง  ๆ  Orthodox Church of the Holy Spirit, Church of St.Anne, Church of St.Francis and 
Bernardine, Vilnius University และ Gediminas Tower  เป็นตน้ 

ค า่ บริการอาหารค ่ามื้อพิเศษ ณ ภัตตาคาร Belmontas พร้อมชมโชว์พื้นเมือง ที่ รับวัฒนธรรม
ผสมผสานระหว่าง รัสเซีย สแกนดเินเวยี และยุโรปเข้าด้วยกนั  

 
 



 

 
พกัที่:  Best Western Santakos Hotel หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3  เคานัส – ซัวเลย์ (ลทิัวเนีย) – ฟิลส์รันดาเล (ลตัเวยี) – ริก้า 
เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเคานัส (Kaunas) เคานัสเคยเป็นเมืองหลวงช่ัวคราวของประเทศลิทัวเนีย ในช่วง

ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตั้งอยู่ตรงที่บรรจบกันของแม่น ้าเนริส และแม่น ้าเนมาน (99 กม.)ชมเมือง
เคานัส เมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศลิทัวเนีย รองจากวินิอุส  ชมอาคาร City Hall 
ท่ีท  าการศาลาว่าการ, ปราสาทเคานสั Kaunas Castle ปราสาทหินท่ีสร้างข้ึนมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 เพื่อ
ป้องการกนัการโจมทางดา้นศาสนา  ชมทศันียภาพ
อนังดงามของแม่น ้ าทั้ งสองสายท่ีมาบรรจบกนัท่ี
เมืองน้ีคือแม่น ้ าเนริสและแม่น ้ าเนมานจากบน
ปราสาท ชม Holy Cross Church ท่ีสร้างข้ึนด้วย
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แบบเรอแนสซองส์ และ 
วิห าร เค านัส  Kaunas Cathdral Basilica ท่ี มี ก าร
สร้างแบบผสมผสานตั้ งแต่สมัยศตวรรษท่ี  15 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองซัวเลย์ (Siauliai) (177 กม.) เมืองท่ีมีความเก่าแก่ในอดีตเคยถูกเผาใน
ยคุสงครามถึง 7 คร้ังดว้ยกนัปัจจุบนัทางการไดฟ้ื้นฟูจนกลายมาเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรม 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านชม สุสานไมก้างเขน (Hill of Crosses in Siauliai) สถานท่ีอนัแสดงถึงความเช่ือของผูค้นท่ี

นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก ซ่ึงมี
มายาวนานนับตั้ งแต่ช่วงยุคสงคราม สถานท่ี
แห่งน้ีเปรียบเสมือนสุสานไมก้างเขนนับแสน
ช้ิน แมก้ระทัง่ปัจจุบนัน้ีก็ยงัมีคนน ามาทิ้งอย่าง
ต่อเน่ือง ใหท้่านไดเ้ดินเล่นถ่ายรูปและชมวิวบน
ยอดเขาแบบพาโนรามา น าท่านเดินทางข้าม
พรมแดนสู่ เมืองฟิลส์รันดาเล (Pilsrundale) 
(82 กม.) ประเทศลัต เวีย  น าท่ านชมพระราชวังรันดาเล  (Rundale Palace) ห น่ึ งในงาน
สถาปัตยกรรมสไตล์บาร๊อค ในประเทศลตัเวีย ซ่ึงเคยเป็นสถานท่ีประทบัในช่วงฤดูร้อนของท่านดยุค 
Ernst Johann Biron และ Russian Empress Anna Ioannovna ซ่ึงเป็นพระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดของลตัเวีย 
สร้างในศตวรรษท่ี 18 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองริก้า (Riga) เมืองหลวงของประเทศลัตเวีย (81 
กม.) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 



 

พกัที่:  Opera Hotel & Spa หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4 ริก้า(ลตัเวยี) – ชมเมือง – อุทยานแห่งชาตกิวัจา  
 ถ า้กทัแมน(ถ า้แห่งความรัก) – ปราสาททูไรดา – พพิธิภณัฑ์กลางแจ้ง 
เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติกวัจา (Gauja National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและ

เก่าแก่ท่ีสุดในลตัเวียโดยมีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีหลากหลายความหลากหลายของภูมิประเทศ
ทัศนียภาพอันงดงามทางธรรมชาติและวฒันธรรม ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ น าท่านเขา้ชมถ ้ากทัแมน (Gutman’s Cave) เป็นถ ้า
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในบอลติคท่ีวดัความลึก 19 เมตรสูง 12 เมตร 
ไม่ได้เป็นเพียงแค่ ส่ิงมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ แต่ยงัเป็น
สถานท่ีท่ีเต็มไปดว้ยต านาน เร่ืองราวความรักของหญิงสาว
ไมจา (Maija) ผู ้แสนสวยถึงขนาดได้รับการขนานนามว่า
กุหลาบแห่ทูไรดา (Turaida Rose) ท่ีมีต่อกบัคนท าสวนของ
ปราสาททูไรดา เธอซ่ือสัตยต่์อคนรัก แต่ตอ้งดว้ยชีวิตของเธอ 
ตามต านานว่าน ้ าตาของเธอกลายเป็นกระแสน ้ าของแม่น ้ ากัวจา ด้านหน้าถ ้ ายงัมีร่องรอยแกะสลัก
เร่ืองราวควารักของหนุ่มสาว และคู่รักท่ีเดินทางมาขอพร ณ ถ ้ าแห่งน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่
บริเวณตวัปราสาททูไรดา (Turaida Castle) ชมอาคารต่างๆ ท่ียงัคงหลงเหลืออยู ่ตวัอาคารสร้างข้ึนตั้งแต่
ปี ค.ศ.1214 เอกลกัษณ์คือใชอิ้ฐแดงทั้งหมด ตวัอาคารไดผ้า่นการบูรณะและอนุรักษณ์ ท าให้เห็นสภาพ
ก่อนหนา้ของปราสาท ไดอ้ยา่งชดัเจนข้ึน 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่ าน เข้ าชมภายในพิพิ ธภัณ ฑ์ กลางแจ้ง  (Ethnographic open-air museum of Latvia) เป็ น

พิพิธภณัฑ์กลางแจง้อนัเก่าแก่และใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรปตั้งอยูริ่มฝ่ังทะเลสาบจุกลา (Jugla Lake) 
พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีไม่เหมือนใครเม่ือเทียบกบัพิพิธภณัฑท่ี์มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัทัว่โลก 
เน่ืองจากมีการเก็บรวบรวมผลงานก่อนสงครามและท าให้วตัถุนิทรรศการหลายแห่งอยูใ่นสภาพดีมากมี
อาคารประวติัศาสตร์ 118 แห่งจากทั้ง 4 จงัหวดัของประเทศลตัเวีย - Kurzeme, Vidzeme, Zemgale และ 
Latgale ท่ีจดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์ อาคารเหล่าน้ีมีช่วงอายุและส่วนใหญ่สร้างข้ึนระหวา่งศตวรรษท่ี 17 
จนถึงช่วงทศวรรษท่ี 1930 น าท่านชม ย่านเมืองเก่ากรุงริก้า เมืองท่ีมีส่วนผสมของอิทธิพลแบบลตัเวียน 
รัสเซียน และเยอรมัน ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนังดงาม ผ่านชมร่องรอยก าแพงเมือง
โบราณ อาคารแบบอาร์ตนูโว ท่ี สร้างในยคุกลาง อายเุก่าแก่กวา่ 800 ปี ผา่นชมปราสาทริกา้ ซ่ึงปัจจุบนั
ไดใ้ชเ้ป็นท าเนียบประธานาธิบดี น าท่านชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter Cathedral) ท่ีงดงามเป็นโบสถ์
กอธิคท่ีส าคญั และสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในเมืองริก้า  ชมป้อมดินปืน The Powder Tower สร้างข้ึน
ตั้งแต่ ปี ค.ศ.17 ชม อนุสาวรีย์อิสรภาพ ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองริกา้ สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1935 เพื่อเป็น
อนุสรณ์สถานร าลึกถึงเหล่าทหารกลา้ผูเ้สียสละชีพในสงครามเรียกร้องอิสรภาพของลตัเวียระหว่างปี 



 

ค.ศ.1918 ถึงปี 1940 ชมโบสถ์เซนตจ์าคอบ เป็นโบสถ์คาทอลิกท่ีโดดเด่นท่ีสุดในยา่นเมืองเก่าชม โบสถ์
ประจ าเมืองริก้า Riga Cathedral อยูริ่มจตุัรัส สร้างเม่ือปี ค.ศ.1211  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่:  Opera Hotel & Spa หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5  ริก้า(ลตัเวยี) – แปร์นู – ทาลลนิน์(เอสโตเนีย) – ชมเมืองเก่า 
เชา้ บริการอาหารเชา้ในโรงแรม 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองแปร์นู (Parnu) (180 ก.ม.) ประเทศเอสโตเนีย เป็น

เมืองพกัผ่อนตากอากาศในช่วงฤดูร้อนทีม่ีช่ือเสียงท่ีสุดในฝ่ังตะวนัตกริมทะเลบอลติก ผ่านชมความ
สวยงามของเมืองท่านจะไดเ้ห็นบา้นไมแ้บบ Wooden House ซ่ึงเป็นเสน่ห์อีกอยา่งหน่ึงของเอสโตเนีย 
ชมความสวยงามของ หาดแปร์นู Parnu Beach ท่ีในช่วงฤดูร้อน จะมีชาวเมืองมากมายมาพกัผอ่น
กนัท่ีหาดแห่งน้ี อิสระท่านเก็บภาพความงามตามอธัยาศยั  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ กรุงทาลลินน์ (Tallinn) เมืองหลวงของประเทศเอสโทเนีย (130 ก.ม.)  ซ่ึง
ตั้งอยูท่างชายฝ่ังตอนใตข้องอ่าวฟินแลนด ์ทาลลินน์ ถือเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียง ในเร่ืองของสถาปัตยกรรม
อนัวจิิตรงดงามในช่วงยุคกลาง จกัรวรรดิซาร์แห่งรัสเซีย สร้างข้ึนเพื่ออุทิศให้กบัเจา้ชายอเล็กซานเดอร์ 
ยาโรสลาวิทซ์ เนฟสก้ี น าท่านเท่ียวชมย่านเมืองเก่า Old Town ของเมืองทาลลินน์ ท่ีโอบลอ้มดว้ย
ก าแพงเมืองและป้อมปราการในยุคกลางให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในยุคอศัวิน ชม เขตเมืองเก่าทูมเปีย 
(Toompea) ในเขตอพัเพอร์ทาวน์ ชมและถ่ายรูปภายนอกปราสาททูมเปีย (Toompea Castle) ซ่ึงปัจจุบนั 
คือรัฐสภาแห่งเอสโตเนียชมวิวทิวทศัน์ของเมืองแบบพาโนรามา ท่ีมีสีสันสดใสราวกบัภาพวาดท่ีมี
โบสถ์เซนต์โอลาฟโดดเด่นเป็นสง่า น าท่านชมภายนอก โบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสเก้ (Alexander 
Nevsky Cathedral) โบสถ์ใหญ่ท่ีมียอดโดมใหญ่ท่ีสุดในเมืองทาลลินน์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย
นออร์โธด็อกซ์ สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1900 ในช่วงท่ีเอสโตเนียเป็นส่วนหน่ึงของรัสเซีย  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

พกัที่: Strand Spa and Conference Hotel หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6 ทาลลนิน์ – พระราชวงัแคทเดอริก  
 น่ังเรือเฟอร์ร่ีชมววิ เฮลซิงก ิ(ฟินแลนด์) – ปอร์วู – ชมเมือง 

เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม 



 

 น าท่านเข้าชม พระราชวังแคทเดอริก (KADRIORG PALACE) เป็นพระราชวงัสไตล์บาร๊อค สร้างข้ึน
ตามพระประสงค์ของพระเจา้ปีเตอร์มหาราชท่ี 1 แห่ง
รัสเซีย เพื่อเป็นท่ีประทบัของพระราชินีแคทเธอรีน โดย
พระราชวังแห่งน้ีได้รับการออกแบบโดย Niccolo 
Michetti สถาปนิกชาวอิตาลีในปี ค.ศ. 1930 แต่ใน
ปัจจุบันได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงผลงานทาง
ศิลปะของประเทศ นอกจากน้ีท่านจะไดช้มความงดงาม
ของสวนบริเวณโดยรอบพระราชวงัเก่าแห่งน้ีดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ถนนคนเดิน Walking street 
อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคา 
บ่าย น าท่านสู่ท่าเรือเพ่ือล่องเรือข้ามจากกรุงทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย สู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ 

ท่องทะเลบอลติกท่ีงดงาม เพลิดเพลินไปกบัทิวทศัน์ 2 
ฝ่ังของเอสโตเนีย และฟินแลนด์ เรือเฟอร์ร่ีจะเดิน
ทางผ่านบริเวณหมู่เกาะเล็กๆ ของประเทศฟินแลนด์ ท่ี
เรียกรวมๆ  ว่า Archipelago ชมบรรยากาศหมู่บ้าน
ชาวประมง และบ้านพกัากอากาศของชาวฟินน์ เข้าสู่
ท่าเรือกรุงเฮลซิงกิเป็นเมืองหลวงใหญ่ของประเทศ
ฟินแลนด์ ตั้ งอยู่ทางใต้ของประเทศ ริมชายฝ่ังอ่าว
ฟินแลนด์ เฮลซิงกิไดรั้บฉายาว่าเป็น “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 
เดินทางต่อสู่เมืองปอร์วู (Porvu) น าท่านเข้าสู่เขตเมืองเก่า (The Old Town) ซ่ึงยงัมีกล่ินอายของชุมชน
แบบพื้นบ้าน บ้านไม้หลากสีสวยงามท่ีปลูกเรียงรายริมแม่น ้ า ชมโบสถ์ใหญ่ในเมือง (Porvoon 
tuomiokirkko) เป็นลูเทอรันท่ีเก่าแก่ท่ีสุด  เดินเล่นตามอธัยาศยัท่ีถนนคนเดิน WALKING STREET ใน
เขตเมืองเก่าท่ีเต็มไปดว้ยร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขนมพื้นบา้นตน้ต ารับ จากนั้น
เดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Holiday Inn Hotel / หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่7  เฮลซิงก ิ– ชมเมือง – กรุงเทพฯ  
เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านชมกรุงเฮลซิงกเิมืองหลวงของฟินแลนด์ ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหวา่งสวีดิชและ

รัสเซีย เจา้ของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก” น าท่านเขา้ชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” 
Templiaukkio Church ท่ีสร้างข้ึนโดย การขดุเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมาท่ีมีรูปร่างคลา้ยจานบิน 
จากนั้นเยี่ยมชมมหาวิหารอุซเปนสก้ี Uspensky ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ท่ีงดงามด้วย
ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นชม “จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรีย์



 

พระเจา้อเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน ชม “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอก
ชาวฟินน์ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดียท่ีสวนสาธารณะเวลล์  เดินเล่นยา่น “ตลาดนดัริมทะเล” Market Square 
ท่ีมีช่ือเสียงนอกจากจะเป็นตลาดยา่นใจกลางเมืองท่ีขายของท่ีระลึกแก่นกัท่องเท่ียว แหล่งขายปลานานา
ชนิด อาหารผลไม ้และดอกไมแ้ลว้ ยงัเป็นท่ีตั้งสถานท่ีส าคญั อาทิ ท าเนียบระธานาธิบดี, ศาลากลาง
และโบสถ ์

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านชมย่านถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิช 
เรียงรายไปดว้ยสินคา้ดีไซน์ช่ือดงั อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ในยา่นถนนคนเดิน หรือ
หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั ท่ีเตม็ไปดว้ยสินคา้แบรนดเ์นมราคาพิเศษ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
.......... ไดเ้วลาพอสมควร เดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ  
23.55 ออกเดินทางจากเฮลซิงก ิบินตรงกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เทีย่วบินที ่AY 089 

วนัที่8  สนามบินสุวรรณภูมิ 
14.00 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ, การล่าช้าอนัน่ืองมาจาก

สายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั เม่ือท่านท าการจองและช าระเงนิมดัจ าแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ของทางบริษัทฯ แล้ว 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

15-22 ต.ค. 2561 68,900 68,900 68,900 17,900 

30 พ.ย.-07 ธ.ค. 2561 68,900 68,900 68,900 17,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั เดินทางไป – กลบั พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกนัภยัการบิน 
 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน / ค่าพาหนะน าเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ ดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง / ค่าธรรมเนียมการท าวซ่ีา และเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ และอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั* 
 หากท่านอายเุกิน 75 ปี ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ  
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3 % และภาษีทุกชนิด 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั ค่าซกั รีด ฯลฯ 
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ตลอดเสน้ทาง ท่านละ 100 บาท / ท่าน / วนั (หากท่านประทบัใจในการบริการ) 

***สายการบินฟินน์แอร์ จ ากดักระเป๋าทีใ่ช้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้เพยีง 1 ช้ินเท่านั้น น า้หนักไม่เกนิ 23 กโิลกรัม (สูงไม่เกนิ 158 เซนตเิมตร) และ
 กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง 1 ช้ิน น า้หนกัไม่เกนิ 8 กโิลกรัม (ขนาดไม่เกนิ 45 x 25 เซนตเิมตร) **https://www.finnair.com/int/gb/information-
 services/baggage/checked-baggage 

 เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุ
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่
วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือ
วา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.finnair.com/int/gb/information-%09services/baggage/checked-baggage
https://www.finnair.com/int/gb/information-%09services/baggage/checked-baggage


 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมา
ยืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทัวร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาให้กบั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืน
ใหท่้านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมี
เอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่
เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้

ช่ือแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณา

สะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 
3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวี
ซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวน
ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีา
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงิน  โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


