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ทองเที่ยวกลุมประเทศในกลุมบอลติก เอสโตเนีย – ลัตเวีย – ลิธัวเนีย
ที่เปยมไปดวยเสนหมากมาย สถาปตยกรรมที่งดงาม วัฒนธรรมเรียบงาย ดวยประวัติศาสตรที่ยาวนาน
และบานเมืองที่สวยงาม มีเอกลักษณ องคการยูเนสโกจึจงึ ไดประกาศขึ้นทะเบียน 3 เมืองหลวง คือ
กรุงทาลลินน กรุงริกา และ กรุงวิลนิอุส ใหเปนเมืองมรดกโลก

เดินทางวันที่ 12-19 ก.พ./20-27 มี.ค./3-10 เม.ย./5-12 พ.ค. 62
โดยสายการบิน ฟนนแอร
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วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – กรุงเฮลซิงกิ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – กรุงทาลลินน (เอสโตเนีย)
06.00 น. เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสาร ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคานเตอร S สายการบินฟนนแอร หัวหนาทัวรและ
เจาหนาที่ของบริษัท บานทัวร รอตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
09.05 น. ออกเดินทางสู กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟนแลนด โดยเที่ยวบินที่ AY 142 (ใชเวลาเดินทาง 10.20 นาที)
15.00 น. ถึง สนามบินเฮลซิงกิ (Helsinki-Vantaa Airport) รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
16.25 น. ออกเดินทางตอสู กรุงทาลลินน (Tallinn) โดยเที่ยวบินที่ AY 1017 (ใชเวลาเดินทาง 35 นาที)
17.00 น. ถึง สนามบินทาลลินน (Tallinn Airport) – เวลาทองถิ่นชากวาไทย 4 ช.ม. – นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
หลังรับกระเปาสัมภาระเรียบรอยแลว เดินทางดวยรถโคชปรับอากาศเขาสูตัวเมือง กรุงทาลลินน เปนเมืองหลวงของประเทศ
เอสโตเนีย ซึ่งเปนประเทศที่อยูในกลุมคาบสมุทรบอลติก ในอดีตประเทศเอสโตเนียเคยเปนสวนหนึ่งของสหภาพโซเวียต
ภายหลังจากการลมสลายของสหภาพโซเวียต เอสโตเนียไดรับเอกราชและไดปกครองตนเองเปนตนมา

18.30 น. อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักคางคืน ณ Original Sokos Hotel Viru **** หรือเทียบเทา
วันที่สองของการเดินทาง
กรุงทาลลินน - พารนู (เอสโตเนีย)
07.00 น. อาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. นําทานเที่ยวชมกรุงทาลลินน (ในอดีตชื่อวา “รีวัล”) ที่แบงออกเปนสองสวนคือ
เขตเมืองเกาและเขตเมืองใหม ไปชม “เขตเมืองเกาทาลลินน” (Old Town) ที่ลอม
รอบดวยกําแพงเมืองและปอมปราการในยุคกลางที่สวยที่สุดในยุโรปเหนือ
“องคการยูเนสโกไดประกาศใหเมืองเกาทาลลินนเปนหนึ่งในมรดกโลกในป ค.ศ.
1997” ขึ้นสู “ยานทูมเปย” (Toompea)ในเขตอัพเพอรทาวน ชม“ปราสาททูมเปย”
(Toompea Castle) บนเนินเขา ซึ่งถูกสรางใหมในสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราชในรูปแบบศิลปะบาโรคแทนศิลปะเดนมารคในป ค.ศ. 1219 โดยมีหอคอยเหลืออยู 3 ใน 4 หอ
ที่มีสภาพดีที่สุดชื่อ หอ TallHermann สรางในศตวรรษที่ 14 ซึ่งดานบนหอแหงนี้จะมีเสาธงชาติ
เอสโตเนียโบกพลิ้วปลิวไสวเห็นแตไกล ปจจุบันปราสาททูมเปยใชเปนอาคารรัฐสภาแหงเอสโตเนีย
จากนั้นนําทานไปชมสัญลักษณอีกอยางหนึ่งของกรุงทาลลินน ไดแก “โบสถ อเล็กซานเดอรเนฟ
สกี้” (Alexander Nevsky Cathedral) สรางขึ้นระหวางปค.ศ. 1894-1900 ดวยศิลปะแบบรัสเซีย ซึ่ง
ในชวงสมัยนั้น เอสโตเนียเปนสวนหนึ่งของจักรวรรดิตรัสเซีย โบสถนี้ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณ
แหงชัยชนะของกษัตริย Alexander Navsky ที่สามารถเอาชัยชนะในการทําสงคราม Battle of Ice เปนโบสถคริสตออรโธด็อก
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ที่ใหญที่สุดในกรุงทาลลินน และแวะชม“โบสถเซนตแมรี”(Cathedral of Saint Mary the Virgin)
เปนโบสถศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก โบสถแหงนี้เปนโบสถ ที่เกาแกที่สุดในกรุงทาลลินน
สรางขึ้นในคศ. 13 มีเรียกอีกชื่อวา “Dome Churh” แลวนําทานบันทึกภาพตัวเมืองเกาแบบพาโน
รามาบริเวณ “จุดชมวิว” แลวเดินลัดเลาะสู “จัตุรัสทาวนฮอลล” (Town Hall Square) ในเขต
โลเวอรทาวน จัตุรัสกลางเมืองรายลอมดวยอาคารตางๆ ที่สรางขึ้นในศตวรรษที่ 8 ในสไตลโกธิค
ชม “Town Hall Square” รานขายยาเกาแกและโบราณที่สุด ซึ่งเปดมาตั้งแตปค.ศ. 1422 และยังคง
เปดกิจการมาจนถึงปจจุบัน
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.30 น. ออกเดินทางเลาะเลียบเขตชายฝงทะเลสู “ชายหาดพิริตา” (Pirita)
ศูนยกลางการพักผอนตากอากาศของชาวทาลลินน เปนทั้ง ทาเรือยอรชและ
ศูนยกลางการแขงขันโอลิมปคทางน้ํา นําทานเขาชม “โบสถเซนตเบอรกีตา”
(St. Birgitta Convent) ที่สรางขึ้นป ค.ศ. 1436 และถูกทําลายลงในปค.ศ. 1577
ผานชม “พระราชวัง Kadriorg” พระราชวังที่สรางขึ้นโดยซาร ปเตอร ที่ 1 แหง
รัสเซีย ใหแกพระนางแคทเธอรีน ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ปจจุบัน
เปนพิพิธภัณฑทางศิลปะ จากนั้นเดินทางสู เมืองพารนู (Parnu) เมืองทาทางทะเลริมอาวพารนูและใหญเปนอันดับสี่ของ
เอสโตเนีย ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศ เปนสถานที่ยอดนิยมของนักทองเที่ยวในชวงฤดูรอน เรียกวาเปนเมืองตาก
อากาศก็วาได (ระยะทาง 128 ก.ม. เดินทางประมาณ 2 ช.ม.)
18.30 น. อาหารค่ําแบบพื้นเมือง ณ หองอาหารของโรงแรม
พักคางคืน ณ Hedon Spa & Hotel **** หรือเทียบเทา
วันที่สามของการเดินทาง
พารนู – ทซิส – กรุงริกา (ลัตเวีย)
07.00 น. อาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. นําทานเดินทางสู ทซิส (Cesis) เมืองเกาแกเล็กๆ ตั้งอยูในภูมิภาค Vidzeme ทางตอน
กลางของประเทศลัตเวีย ไดชื่อวาเปนเมืองที่สวยเมืองหนึ่งของลัตเวีย เคยไดผานเขา
รอบในการคัดเลือกใหเปนเมืองหลวงแหงวัฒนธรรมแหงยุโรปในปค.ศ. 2014 (ผล
การตัดสินเมืองที่ไดรางวัลคือ กรุงริกา เมืองหลวงของลัตเวีย) (ระยะทาง 172 ก.ม. ใช
เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) นําทานชม “ปราสาทยุคกลาง” (Mediaeval Castle)
ที่มีอายุกวา 800 ป ถือเปนสัญลักษณของเมือง สัมผัสบรรยากาศยุคกลางที่โรแมนติก
ตัวปราสาทที่ผานกาลเวลาอันยาวนาน มีปอมปราการที่ถือวาแข็งแร็งที่สุดแหงหนึ่งในบอลติกไมไกลกันจะมี “ปราสาทใหม
ทซิส” (Cesis New Castle) ที่สรางขึ้นมาใหมในศตวรรษที่ 18 ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ จากมีเวลาใหเที่ยวชมเมืองเขตเมืองเกา ที่
ยังกลิ่นอายของยุคกลาง ถนนปูดวยหิน ผานชมโบสถ โรงเบียรเกา สวนสาธารณะ และอาคารบานไมที่สรางตั้งแตศตวรรษที่ 18
ที่ยังอนุรักษไวอยางดี
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น. เดินทางสู “พิพิธภัณฑกลางแจง” (Latvian Ethnographic Open Air Museum) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดในยุโรป ตั้งอยูใกล
กับกรุงริกา (Riga) เมืองหลวงของประเทศลัตเวีย (Latvia) ถูกคนพบเมื่อปค.ศ. 1942 ซึ่งรวบรวมเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตรของ
ลัตเวีย จําลองบาน วิถีชีวิตความเปนอยูทุกภูมิภาคของลัตเวีย ในพื้นที่กวา 87 เฮกเตอร มีบานกวา 100 หลัง รวมทั้งอุปกรณ
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เครื่องใชในครัวเรือน เครื่องมือในการทําประมงในสมัยโบราณกวา 100,000 ชนิด จาก
นั้นเดินทางสู กรุงริกา (Riga) เปนเมืองหลวงที่ใหญที่สุดในเขตบอลติก เปนศูนยกลาง
ใหญแหงหนึ่งของฮานซา (Hansa) บานเมืองมีความรุงเรืองมากในราวศตวรรษที่ 13-15
จากการคากับยุโรปตะวันออกและยุโรปกลาง การกอสรางในยุคกลางไดรุงเรืองตามมา
อันสะทอนถึงความมั่งคั่งของอาณาจักรแหงนี้ แตนาเสียดายที่อาคารสวยงามเหลานี้ถูก
ทําลายไปในชวงสงครามและจากไฟไหมใหญในศตวรรษที่ 19 หลังจากนั้นกรุงริกาก็
กลับมารุงเรืองอีกครั้ง อาคารสรางดวยไมขนาดใหญถูกสรางขึ้นหลายแหง ในสถาปตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค ทําใหกรุงริกาได
ชื่อวามีบานเรือนแบบอารตนูโวที่งดงามมากมายแหงหนึ่งในยุโรป องคการยูเนสโก (UNESCO) ไดประกาศใหเมืองเกากรุงริกา
เปนหนึ่งในมรดกโลกในป ค.ศ. 1997 และในปค.ศ. 2014 ก็ไดรับเลือกใหเปนเมืองแหงวัฒนธรรมยุโรป หากจะกลาววากรุงริกา
เปนเพชรเม็ดงามแหงบอลติกก็คูควร

18.00 น. อาหารค่ําแบบพื้นเมือง ณ หองอาหารของโรงแรม
พักคางคืน ณ Tallink Hotel Riga **** หรือเทียบเทา
วันที่สี่ของการเดินทาง
กรุงริกา - เยลกาวา – กรุงริกา
07.00 น. อาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. นําทานเดินทางสู เยลกาวา (Jelgava) ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของกรุงริกา บนฝง
แมน้ําลีลูเป (ระยะทาง 50 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.10 ช.ม.) เปนเมืองเกาแก
ที่กอตั้งราวป ค.ศ. 1265 โดยกลุมอัศวินทิวทอนิก ตกอยูใตการปกครองของรัสเซีย
ในปค.ศ. 1795 เปนที่ตั้งกองกําลังของพรรคบอลเชวิกในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1919
แตกองทหารของลัตเวียและลิธัวเนียขับออก จากเมือง ในชวงสงครามโลกครั้งที่
สอง กองทัพเยอรมันไดเขายึดครองเมืองนี้ แตหลังจากสงครามโลกก็ตกอยูภายใต
การปกครองของโซเวียต ดังนั้นเมืองนี้จึงมีวัฒนธรรมหลากหลายทั้งเยอรมันและรัสเซีย เขาชม “พระราชวังเยลกาวา” (Jelgava
Palace) หรืออีกชื่อเรียกวา “Mitava Palace” เปนพระราชวังแบบบาร็อคที่ใหญที่สุดในกลุมบอลติก สรางขึ้นในศตวรรษที่ 18
ออกแบบโดย Bartolomeo Rastrelli ใชเปนที่พักอาศัยของ Dukes of Courland (ซึ่งทานดยุคจะมีพระราชวังฤดูรอนคือ
พระราชวังรุนดาเล) ลักษณะของพระราชวังเยลกาวาจะเปน U Shape มีหองตางๆ รวม 21 หอง พระราชวังแหงนี้เคยถูกทําลาย
ในปค.ศ. 1919 และไดรับการบูรณะขึ้นใหมโดยกองทัพรัสเซีย และในสงคราโลกครั้งที่ 2 ปค.ศ. 1944 ก็ไดรับความเสียหายอีก
ครั้ง แตก็ไดรับการบูรระอีกครั้ง และใชเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยการเกษตรแหงลัตเวีย โดยมีดวยกัน 4 คณะ ไดเวลาสมควร
เดินทางกลับสู กรุงริกา
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
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14.00 น. นําทานเที่ยวชม “ยานเมืองเกา” (Old Town Square) ที่มีอาคาร
บานเรือนที่ยังความสมบูรณและความงดงามดวยสีสันสดใส แตยังคงซึ่งความ
ขลังและมนตเสนหอยางแทจริง ขณะเดียวกันก็ยังมีความทันสมัยเทียบเทาไดกับ
แถบยุโรปอยางลงตัว ชม “อนุสาวรียอิสรภาพ” ตั้งอยูในยานดาวนทาวนของ
เมืองริกา, “ศาลาวาการประจําเมือง” , “The City Council Square”, “House
of Black Heads” กอสรางดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค สรางดวยอิฐแดงอม
ชมพู ตอมาไดถูกทําลายในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 และไดรับการบูรณะขึ้นใหม
เพื่อฉลอง 800 ปของกรุงริกา, เขาชม “โบสถเซนตแมรี” (Riga Cathedral)
นิกายลูเธอรัน ถือเปนสัญลักษณแหงหนึ่งของประเทศลัตเวีย เปนโบสถยุคกลางที่ใหญ ที่สุดในกลุมบอลติก แลวไปชม “โบสถ
เซนตปเตอร” (St. Peters Church) จากดานนอก เปนโบสถหินสีขาวที่เกาแกที่สุดของเมือง ศิลปะแบบโกธิค ในอดีตโบสถ
แหงนี้ชื่อวา “โบสถพอคา” อิสระใหทานเดินเที่ยวถนนในยานเมืองเกาที่มีรานคาทั้งแบรนดเนมและทั่วไป
18.00 น. อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
พักคางคืน ณ โรงแรมเดิม Tallink Hotel Riga Hotel **** หรือเทียบเทา
วันที่หาของการเดินทาง
กรุงริกา - พระราชวังรุนดาเล – ซาอูเล – เคานัส (ลิธัวเนีย)
07.00 น. อาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารของโรงแรม
08.30 น. ออกเดินทางสู เมืองเบาสกา (Bauska) ซึ่งอยูทางตอนใตของริกาเพียง 80 ก.ม. นําทาน
เขาชม “พระราชวังรูนดาเล” (Rundale Palace) คําวา “Rundale” หมายถึง “หุบเขา
แหงสันติภาพ” ซึ่งเปนพระราชวังที่ใหญที่สุดของลัตเวีย กอสรางสไตลบาร็อคและ
ร็อคโคโค ในศตวรรษที่ 18 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน Francesco Barto –
lomeo Rastrelli ผูสรางพระราชวังฤดู หนาวเฮอรมิเทจที่นครเซนตปเตอรสเบิรกใน
รัสเซีย พระราชวังแหงนี้ถือเปนพระราชวังฤดูรอนของทาน Duke of Courland
Ernst Johann Biron ที่งดงามไมแพพระราชวังที่ใด ในยุโรป อิสระใหทานไดเดินชม
สวนของพระราชวังที่งดงามรมรื่นตามแบบสวนฝรั่งเศส ที่จะเนนดวยดอกกุหลาบ และยังตกแตงดวยน้ําพุ ในชวงฤดูรอนที่นี่ยัง
ใชจัดงานแสดงตางๆ อีกทั้งใชตอนรับแขกบานแขกเมือง ของประเทศอีกดวย
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น. นําทานเดินทางขามพรมแดนสู เมืองซาอูเล (Siauliai) เมืองที่มีขนาดใหญเปน
อันดับสี่ของประเทศลิธัวเนีย (Lituania) (ระยะทาง 76 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1
ช.ม.) นําทานชม “เนินเขาไมกางเขน” (Hill of Crosses) เริ่มปรากฏในศตวรรษที่ 19 ที่
มีไมกางเขนหลากหลายรูปแบบ จํานวนกวา 100,000 ชิ้น ทั้งทําจากไมและโลหะ ปก
รวมกับรูปปนของพระเยซู เปนการแสดงถึงสันติภาพของชาวลิธัวเนีย ที่นับถือศาสนา
คริสตนิกายคาทอลิค และในปค.ศ. 1993 สมเด็จพระสันตะปาปาจอหนปอลที่ 2 ยังเคย
เสด็จมาที่นี่ดวย ชาวลิธัวเนียนรูสึกประทับใจที่พระองคืเสโจมา จึงไดสรางอนุสาวรีย
ของพระองคไวไมไกลจากเนินเขาแหงนี้ จากนั้นเดินทางสู เคานัส (Kaunas) เปนเมือง
ที่มีประชากรมากเปนอันดับ 2 ของประเทศลิธัวเนียและเคยเปนเมืองหลวงชั่วคราวของประเทศลิธัวเนีย ในชวงตนคริส ต
ศตวรรษที่ 20 ตั้งอยูตรงที่บรรจบกันของแมน้ําเนริส (Neris River) และแมน้ําเนมาน (Neman River) (ระยะทาง 160 ก.ม.ใช
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ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.)
19.00 น. อาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม
พักคางคืน ณ Park Inn Kaunas Hotel **** หรือเทียบเทา
วันที่หกของการเดินทาง
เคานัส – ปราสาททราไก – กรุงวิลนิอุส
07.00 น. อาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. ออกเดินทางสู เมืองทราไก (Trakai) (ระยะทาง 83 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.15
ช.ม.) ที่สรางโดยกษัตริยเกดิมีนัสในศตวรรษที่ 14 เพื่อเปนเมืองหลวงของลิธัวเนีย ตัว
ปราสาทของเมืองนี้ ถูกสรางขึ้น 2 แหง แหงแรกบนแผนดินริมทะเลสาบ สวนที่สอง
สรางกลางทะเลสาบกาลเว (Galve Lake) ทั้งนี้เพื่อเปนการขมขวัญผูรุกราน (อัศวิน
จากเยอรมัน) ทราไกไดเสื่อมลงในศตวรรษที่ 16 ปจจุบันกลายเปนเขตสงบเงียบ นํา
ทานชม “ปราสาททราไก” (Trakai Island Castle) ปราสาทสวยบนเกาะในทะเลสาบ
ซึ่งมีลักษณะปอมที่สรางจากหินดูนาเกรงขาม ปราสาททราไกไดถูกสรางและบูรณะตอเติมมา 3 ยุค สมัย คือ ยุคแรกในศตวรรษ
ที่ 14 โดยแกรนดดุคเคสติวติส (Grand Duke Kestutis) แตไดถูกรุกรานจากอัศวินทิวโทนิคแหงเยอรมนี จนถึงสมัยการปกครอง
ของวีเตาทาส (Vytautas) จึงไดปรับปรุงอีกครั้งในปค.ศ. 1409 แตก็เกิดสงครามกรุนวาลดที่สูรบกับโปแลนดทําใหเสียหาย และ
ไดถูกบูรณะอีกครั้งในศตวรรษที่ 15 โดยครั้งนี้ไดสรางกําแพงหนาถึง 2.5 เมตร จากประวัติที่ยาวนานและการผานสงครามโลก
ถึง 2 ครั้ง จึงเปนสถานที่ที่ทรงคุณคาของประเทศอีกแหงหนึ่ง
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.30 น.
ออกเดินทางสู กรุงวิลนีอุส (Vilnius) เมืองหลวงของประเทศ
ลิธัวเนีย (ระยะทาง 30 ก.ม. ใช เวลาเดิน ทางประมาณ 40 นาที ) ที่ ตั้งอยู
ระหวางแมน้ําสองสาย คือ เนริส (Neris) และวิลเนเล (Vilnele) เปนเมืองที่
สวยที่สุดในลิธัวเนีย ลอมรอบไปดวยเนินเขาที่มีตนไมเขียวขจี เมืองถูก
สรางขึ้นในปค.ศ. 1323 ผานรอนผานหนาวมามาหลายครั้ง ไมวาจะเปน
ความขัดแยงทางดานผลประโยชนทางการคา ทําใหเกิดสงครามหลายครั้ง
ในหลายศตวรรษตอมาถูกยึดครองอีกหลายครั้งและไดเกิดไฟไหมใหญ
หลายครา อยางไรก็ตามวิลนีอุสก็สามารถกลับมาเปนตัวของตัวเองไดทุกครั้งในฐานะที่เปนจุดเชื่อมตอทางวัฒนธรรมระหวาง
โรมัน – ไบเซนไทน - ยุโรปและยูเรเซีย เราสามารถเห็นสถาปตยกรรมของยุโรปที่หลากหลาย ตั้งแตยุคโกธิค, เรอเนสซองส,
บาร็อค และคลาสสิก นําทานเที่ยวชมกรุงวิลนีอุส ที่มีโบสถสวยๆ และวิหารตางๆ ตกแตงในสไตลบาร็อคและโกธิคมากที่สุด
เมืองหนึ่ง บนพื้นที่ครอบคลุมถึง 360 ตารางกิโลเมตร ผานชม “รัฐสภาแหงชาติ” เลาะเลียบแมน้ําเนริสเพื่อไปชม “โบสถเซนต
ปเตอรแอนดปอล” ซึ่งถือวาเปนสถาปตยกรรมชิ้นเอกในแบบลิธัวเนีย-บาร็อค สรางขึ้นในศตวรรษที่ 17 โดยสถาปนิกชาวอิตาลี
ตัวโบสถดั้งเดิมนั้นเปนโบสถไมและไดถูกทําลายไปในชวงที่ทําสงครามกับรัสเซีย และไดถูกสรางขึ้นมาใหมโดย Hetman
Mykolas Kazimieras Pacas ผูซึ่งเรียกรองอิสรภาพของลิธัวเนียคืนจากรัสเซีย จากนั้นขึ้นชมวิวทิวทัศนแบบพาโนรามาของเมือง
บนยอดเขา “The Hill of Three Crosses” ที่มีอนุสาวรียของไมกางเขน 3 อัน สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงนักบวช 7 คน ที่ถูกทรมาน
กอนที่ศาสนาคริสตจะถูกยอมรับนับถืออยางเปนทางการ แลวเขาสู “จัตุรัสคาธีรดาล” เขตใจกลางเมืองยานเมืองเกา ชม “โบสถ
เซนตแอนน” (St.Anne's Chruch) โบสถแบบโรมันคาทอลิก สรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 14 อาคารสรางดวยไม ตอมาในปค.ศ.
1495-1500 พระฟรานซิสกัน ไดสรางใหมโดยทําดวยหินแทนและเสร็จสมบูรณในปค.ศ. 1581หลังจากนั้นไดมีการตอเติม “หอ
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ระฆังแบบนีโอโกธิค” ขึ้นมาในปค.ศ. 1874 และถือเปนโบสถที่สวย
ที่สุดในลิธัวเนีย รวมทั้งไดถูกขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกจากองคการ
ยูเนสโกอีกดวย และชม “ทําเนียบของประธานาธิบดี” สรางในยุคปลาย
แบบคลาสสิก, “Gate of Dawn” ประตูเมือง 1 ใน 10 ประตูของเมืองที่
ยังหลงเหลืออยูจนถึงปจจุบัน เปนสวนหนึ่งของกําแพงเมืองโบราณที่
สรางขึ้นในปค.ศ. 151 จากนั้นอิสระใหทานชอปปงยาน “Gedimino
Avenue” ถนนสายสายหลักของเมืองที่มีทั้งหางสรรพสินคา รานขายของที่ระลึกพื้นเมืองและรานอาหารเครื่องดื่ม ตางๆ
18.30 น. อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
พักคางคืน ณ Radisson Blu Hotel Lietuva **** หรือเทียบเทา
วันที่เจ็ดของการเดินทาง
กรุงวิลนีอุส – กรุงเฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ
08.00 น. อาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารของโรงแรม
10.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินวินิอุส
14.25 น. ออกเดินทางสู สนามบินเฮลซิงกิ (Helsinki Airport) โดยเที่ยวบินที่ AY 1108
16.10 น. ถึง สนามบินเฮลซิงกิ แวะเปลี่ยนเครื่อง
16.50 น. ออกเดินทางตอสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY 141
วันที่แปดของการเดินทาง
กรุงเทพฯ
07.25 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราคาบริการ

1.

2.
3.
-

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายการ

ราคาตอทาน

คาทัวร (ผูใหญ) พักหองละ 2 ทาน

79,900.- บาท

คาทัวรเด็ก (4-6 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียง

63,900.- บาท

คาทัวรเด็ก (4-11 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียง

67,900.- บาท

พักเดี่ยว จายเพิ่มทานละ

11,900.- บาท

อัตรานี้รวม
ตั๋วเครื่องบินประเภทตั๋วกรุป ชั้นทองเที่ยว สายการบินฟนนแอร เสนทาง กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – ทาลลินน / วิลนิอุส –
เฮลซิงกิ - กรุงเทพฯ ** ตองเดินทางไป-กลับ พรอมกรุปเทานั้น**
** Tax–Insurance–Fuel Charge ที่เรียกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน บริษัทฯ ขอความเห็นใจในการเรียกเก็บจากทานตาม
ความเปนจริง ทั้งนี้ราคาขางบนนี้ บริษัทฯ คิดจากอัตรา ณ เดือน พฤศจิกายน 2561 **
คาธรรมเนียมในการยื่นวีซาเชงเกน พรอมคาประกันสุขภาพ ทางสถานทูตไมคืนให ไมวาทานจะผานการพิจารณา
หรือไมก็ตาม
โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน รวม 6 คืน (พักหองละ 2 ทาน) พรอม
อาหารเชาบุฟเฟตที่โรงแรม
หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่คณะของทาน ตองการพักทั้งหอง Twin และ หอง Triple
(3 ทาน) หรือ หอง Single (1 ทาน) คณะของทานอาจจะไมไดหองติดกัน เนือ่ งจากขอจํากัดของหองพักและการวาง
รูปแบบหองพักของแตละโรงแรม
ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือ ยายเมืองเพือ่ ใหเกิดความเหมาะสม
รถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง (กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหขับ รถเกิน 12
ชั่วโมง / วัน)
รวมทิปพนักงานขับรถ (วันละ 2 ยูโร/ทาน/วัน)
คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ตามที่ระบุในรายการ
อาหารตามโปรแกรมระบุ
หัวหนาทัวรผูมปี ระสบการณนําเที่ยวใหความรูความสนุกสนานและคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินทานละ 2,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลทานละ 2,000,000 บาท
คาบริการสงกระเปาที่หองพักในโรงแรมทุกโรงแรม (ทั้งเขาและออก) ทานละ 1 ใบเทานั้น
(กระเปาใบใหญควรมีน้ําหนักไมเกิน 23 ก.ก. สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเอง )
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อัตรานี้ไมรวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
-

•

•
•

•
•

1.
2.

3.
4.

คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
คาใชจายสวนตัวในโรงแรม อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก, คาอาหารที่สั่งมาทานในหองพัก ฯลฯ
คาเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งพิเศษในรานอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ
อัตราผกผันน้ํามันและภาษีตางๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน
คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %
ทิปหัวหนาทัวร (หากทานพอใจในบริการ ควรใหทิปเพื่อเปนกําลังใจ)
เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน
กรุณาจองทัวรลวงหนาอยางนอย 45 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวัน
จอง คาทัวรสวนที่เหลือ ชําระทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 21 วัน (หรือกอนถึงกําหนดออกตั๋วเครือ่ งบิน)
มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกการเดินทาง
ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยึดคาทัวรทั้งหมด ยกเวนตั๋วเครื่องบิน หากเงื่อนไขตั๋วเครื่องบิน
ใหรีฟนดได ทางบริษัทฯ จะดําเนินการแทนให ซึ่งระยะเวลาในการรับเงินรีฟนดคืน ประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งทางบริษัทฯ
จะคืนใหทานหลังหักคาธรรมเนียมของสายการบินแลว
ยกเลิกการเดินทาง 16 – 30 วัน
คืน 70 % ของคาทัวรทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทาง 31 – 45 วัน
คืนคามัดจําทัวรหลังหักคาใชจายในการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง หากมี เชน
คาธรรมเนียมวีซา, คามัดจําตั๋วเครื่องบิน,คามัดจําตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, คามัดจําโรงแรม, รถโคทรับอากาศที่
ตางประเทศ ฯลฯ)
ยกเลิกการเดินทางมากกวา 45 วัน คืนคามัดจําทัวรทั้งหมด
หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่นขอวีซาได
ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพิ่ม คือ คาวีซาและคาเปลี่ยนชื่อตั๋ว เทานั้น และตองไมอยูในเงื่อนไขของ
ตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
หมายเหตุ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผเู ดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบ
ลวงหนา 3 สัปดาหกอนการเดินทาง และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวรอื่นทดแทนใหหากทานตองการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน,
การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจราจล, อุบัตเิ หตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของ
ทานไวใหไดมากที่สุด
เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถเรียกรองเงินคืน ใน
กรณีที่ทานปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใชบริการนั้นๆ ตามที่ทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น และจะไมคืนเงินคาทัวรท่ที านชําระมาแลวหากทานถูกปฏิเสธวีซา หรือการ
เขาเมืองอัน เนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ
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เอกสารประกอบการยื่นวีซาประเทศฟนแลนด
สถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซา 15 วันทําการ
ทานจะตองทําการสแกนลายนิ้วมือที่สถานทีร่ ับยื่นวีซาดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย
1.

2.

3.
4.
5.
6.




7

8.
9.





พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมี อายุคงเหลือไมต่ํากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาใน
กลุมประเทศเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
** ตองมีหนาวาง ที่ไมมีตราประทับอยางนอย 4 หนา **
รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป **ฉากหลังตองเปนสีขาวเทานั้น หนาตรง, ไมสวมแวนตาดํา,ไมยิ้มและตองไมมีลวดลายไมเปนสี
เขม ตองไมมีการแตงภาพถายและหามเปนภาพที่ถายสแกนจากคอมพิวเตอร, ไมถายจากกลองดิจิตอลหรือ โพลาลอยด, ไมใชรูปรับ
ปริญญา, ไมสวมหมวก, และไมมีสิ่งปกคลุมบนศีรษะ ยกเวนในกรณีที่ตองใสตามศาสนาของชาตินั้นๆ และควร มีอายุไมเกิน 6
เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
สําเนา ทะเบียนบาน / บัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรขาราชการเกษียณ / สูติบัตร (ในกรณีที่อายุไมถึง 20 ป)
สําเนา ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่เปนนาง) / ใบหยา (ถามี)
สําเนา ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถามี)
หนังสือรับรองการทํางานตัวจริง จากองคกรฯ ที่ทานทํางานอยูตองเปน ภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนง,อัตราเงินเดือนใน
ปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทฯนี้ และชวงเวลาที่เดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติ และวันที่ออก
หนังสือฯ ไมเกิน 1 เดือน ในวันยื่นวีซา
ธุรกิจสวนตัวหรือคาขาย ขอสําเนาใบทะเบียนการคาที่มีชื่อของผูเดินทางเทานั้น
กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคาหรือใบทะเบียนพาณิชย ที่มีชื่อของทานเปนเจาของรานคาหรือหนังสือรับรอง
บริษัทฯ ที่มีชื่อของทานเปนเจาของกิจการ ที่คัดสําเนาไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงค
กรณีที่ทานเปนเจาของกิจการแตมิไดมีการจดทะเบียนพาณิชยหรือมิไดจดทะเบียนพาณิชยเปนชื่อของทานใหเตรียมหนังสือรับรอง
การทํางานเปนภาษาอังกฤษ
หลักฐานการเงิน : สเตทเมนทบัญชีเงินฝากออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร (ปรับเลมเปนเดือนปจจุบัน) ควรเลือกเลมที่มี
การเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนเงินลาสุดในบัญชี ครอบคลุมถึงคาใชจายในการเดินทางได **ในกรณีที่เดินทางเปน
ครอบครัว หากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัวดวย
** บัญชีกระแสรายวันไมสามารถนํามายื่นวีซาได**
กรณีที่เปนนักเรียน / นักศึกษา จะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เทานั้น พรอมสําเนาบัตรนักเรียน / นักศึกษาดวย
กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาทานใดทานหนึ่ง จะตองขอหนังสือยินยอม โดยที่บิดาหรือมารดาและบุตร
จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายทะเบียน
หรือเจาหนาที่ลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศกลุมเชงเกนเปนการถาวร
หากสถานทูตฯ ขอเอกสารเพิ่มเติม หลังจากยื่นเรื่องเขาสถานทูตแลว ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือทานจัดหาใหตามที่สถานทูตขอและจัดสงให
สถานทูต ตามวันเวลาที่สถานที่กําหนด
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่องวีซา
ของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือ
ทั้งหมด บริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด

