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เที่ยวครบทุกไฮไลท จัดทัวรแบบ พักดี ทานดี...พักโรงแรม4ดาว6คืน****
เราขอนํ าท่านท่องเทียวยุโรปเหนือกลุม
่ ประเทศในเขตทะเล
บอลติก เรียกกันว่า BALTIC STATE เป็ นประเทศเก่าแก่ ทีเกิด
ใหม่จากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเมือปี 1991 มี
ประวัตศ
ิ าสตร์อน
ั ยาวนานมากว่า 3,000 ปี และเป็ นชนกลุม
่ แรก
ทีเข ้ามาตังรกรากในเขตตอนเหนือของทะเลบอลติก บ ้านเรือน
มีความสวยงามตามแบบฉบับสแกนดิเนเวีย ผสมผสานความ
เป็ นยุโรปกลางอันทันสมัย โดยได ้รับอิทธิพลมาจากเดนมาร์ก
และสวีเดนเมือครังตกเป็ นเมืองขึนในอดีต สถาปั ตยกรรมในยุค
กลางโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์หวนชวนให ้รําลึกถึงอัศวินเทมป
ิ สหภาพ
ลาร์ในยุคสงครามครูเสด หลังการเข ้าร่วมกับสมาชก
ยุโรปอย่างสมบูรณ์ ได ้เปิ ดประเทศอวดโฉมให ้นักท่องเทียว
ได ้มาเยือน เรามีความภาคภูมใิ จทีจะนํ าท่านไปท่องเทียวชม 3
นครหลวงอันงามสง่า ทีได ้รับการประกาศให ้เป็ น WORLD
HERITAGE โดยองค์การ UNESCO ท่องเทียวอย่างมีความสุข
ั ผัสประสบการณ์อน
และสม
ั น่าประทับใจ ด ้วยการดูแลเอาใจใส่
ี อย่างแท ้จริง
อย่างพิถพ
ี ถ
ิ น
ั สมกับคําว่าทัวร์มอ
ื อาชพ

หัวหนาทัวรชํานาญเสนทางพักโรงแรม4ดาว****6คืนเต็ม+++
โดยการบินฟนแอร fin air AY บินตรงจกเมองไทย+บนภายใน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม

19-26ต.ค./23-30ต.ค.
09-15พ.ย./30พ.ย.-07ธ.ค.
04-11 ธ.ค.
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วันแรกของการเดินทาง(1)

ทาอากาศยานสุวรรณภูม-ิ เฮลซิงกิ(ฟนแลนด)

06.00 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 สายการบินฟิ นแอร์
สังเกตุป้าย World Traveller agency เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริ การ
08.55 น.เหิรฟาสูกรุงเฮลซิงกิ..โดยสายการบินฟนแอร Fin Air เที่ยวบินที่ AY142
15.15 น.ถึงทาอากาศยานนานาชาติเฮลซิงกิ Helsinki
เดิ น ทางถึ งท่ าอากาศยานนานาชาติ เฮลซิ งกิ ประเทศฟิ นแลนด์
เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฟิ นแลนด์ ตั้งอยูท่ าง
ใต้ข องประเทศ ริ ม ชายฝั่ ง อ่ าวฟิ นแลนด์ ตัว เมื อ งมี ป ระชากร
ประมาณ 600,000 คน เฮลซิ งกิอยูต่ ิดกับเมืองวันตาและเอสโปซึ่ ง
รวมตั้งเป็ นเขตเมืองหลวงหรื อมหานครเฮลซิงกิ มีประชากรเกือบ
1ล้านคน 1.2 ล้านคน...นําท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พกั ..
คํ่า
 บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั ...อิสระกับการพักผ่อนจากการเดินทางไกล
พักที่: Hilton stand HOTEL/ใกลเคียง(พักเฮลซิงกิ2คืน ไมเหนื่อย ไมตองยายกระปา)

วันทีส่ องของการเดินทาง(2) เฮลซิงกิ-ปอรว-ู เขตเมืองเกาแสนสวย-เฮลซิงกิ
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองปอรวู (PORVOO) (50 กิ โลเมตร) เมื องเล็กๆ ที่ เต็มไปด้วยความสุ ข ความงามลํ้าค่าของ
บรรยากาศเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็ นอย่างดีสมกับเป็ นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของฟิ นแลนด์ ทัศนี ยภาพของป่ า
ไม้เขียวขจีที่ชาวฟิ นน์ภาคภูมิใจเป็ นอย่างยิง่ ในการรักษาพื้นที่ป่า และอนุรักษ์พ้นื ที่สีเขียวเป็ นอันดับต้นๆของโลกเมือง
ปอร์โวสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1346 ให้เป็ นศูนย์กลางทางการค้าเมื่อสมัยศตวรรษที่ 13 เดินทางถึง เมืองปอร์วู
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นําท่าน ชมเมืองบริ เวณเขตเมืองเก่า (The Old Town) ซึ่งยังมีกลิ่นอายของชุมชนแบบพื้นบ้าน บ้านไม้หลากสี สวยงามที่
ปลูกเรี ยงรายริ มแม่น้ าํ เป็ นเสน่ ห์อีกอย่างหนึ่ งที่น่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดูคล้ายบ้านตุ๊กตา ชาวฟิ นน์มกั จะ
แวะเยีย่ มชมบ้านของ เจ. แอล. รู เนอเบิร์ก (J.L. Runeberg) ศิลปิ นคนสําคัญผูแ้ ต่งเพลงชาติฟินแลนด์ แวะชมโบสถ์ใหญ่
ในเมือง (Porvoon tuomiokirkko) เป็ นลูเทอรันที่เก่าแก่ที่สุด ชาวเมืองเชื่อกันว่าแม่พระที่นี่ศกั ดิ์สิทธิ์นัก ขออะไรก็จะได้

อย่างนั้น โดยเฉพาะเรื่ องความรัก นําท่านเดิ นถนนคนเดินในเขตเมืองเก่าเป็ นย่านช้อปปิ้ งที่มีท้ งั ร้านขายของที่ระลึก
ร้ านอาหาร ร้ านกาแฟเก๋ ๆ ร้ านขนมพื้ น บ้านต้น ตํารั บ ของเมื อ งนี้ อบอุ่ น ใจไปด้ว ยรอยยิ้ม ของชาวเมื อ งที่ ต ้อ นรั บ
นักท่องเที่ยวอย่างน่าประทับใจ จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร…มีเวลาเดินเที่ยวสบายๆไม่ ต้องรี บเร่ ง
เที่ยง
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ เฮลซิงกิ (50 กิโลเมตร)
บ่าย
จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้ งบริ เวณถนนเอสปลานาดิ (Esplanadi) ย่านถนนคนเดินสําหรับนักช้อปที่ตอ้ งไม่พลาดมา
เยือน เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งใจกลางเมืองซึ่ งมีท้ งั สิ นค้าพื้นเมือง จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้ งบริ เวณห้างสรรพสิ นค้าสต๊อก
แมนน์ (STOCKMANN) ห้างใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
คํ่า  บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย ) / นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั ...อิสระกับการพักผ่อนจากการเดินทางไกล
พักที่: Hilton stand HOTEL/ใกลเคียง(พักเฮลซิงกิ2คืน ไมเหนื่อย ไมตองยายกระปา)

วันทีส่ ามของการเดินทาง(3) เฮลซิงกิ-ชมเมืองโดยรอบ-นัง่ เฟอรรสี่ ทู าลลิน(เอสโตเนีย)
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําคณะชมความสวยงามรอบ กรุงเฮลซิงกิ ซึ่งมีสถาปั ตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างสวีดิช และรัสเซี ย
เจ้าของสมญานาม ธิ ดาสาวแห่ งทะเลบอลติก นําคณะชม โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ ซึ่ งถูกสร้างขึ้นโดย การขุดเจาะใน
ซอกหิ นแกรนิตขนาดใหญ่มหึ มา หากท่านได้เห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์หินแห่ งนี้จะมีรูปร่ างคล้ายจานบิน โบสถ์
ซึ่ งออกแบบโดยสองพี่นอ้ งตัวโม และติโม ในปี ค.ศ. 1969 มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสี ยงที่ดี นําคณะชม
อนุสาวรี ยฌ์ องซีเบเลียส นักประพันธ์ที่มีชื่อเสี ยงชาวฟิ นน์ซ่ ึงตั้งอยูภ่ ายในสวนซีเบเลียส ซึ่งสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กบั ฌอง
ซิ เบเลี ยส ออกแบบโดย EILA HILTUNEN ประติมากรชาวฟิ นน์ ประกอบไปด้วยท่ อเหล็กประมาณ 600 ท่อเชื่ อม
ประสานเข้าด้วยกัน อนุสาวรี ยซ์ ีเบเลียสนี้มีน้ าํ หนักถึง 24 ตัน ชมศูนย์กลางของเมืองที่จตั ุรัสรัฐสภา ซึ่งมีขนาดใหญ่
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รองรับคนได้หลายหมื่นคน สิ่ งก่อสร้างสําคัญบริ เวณจัตุรัสนี้ คือ มหาวิหารซึ่ งตั้งอยู่ทางทิ ศเหนื อของจัตุรัส ทางทิศ
ตะวันออกและตะวันตกเป็ นทําเนี ยบรัฐบาลและอาคารหลักของมหาวิทยาลัยตามลําดับ และบริ เวณจัตุรัสแห่ งนี้ ยงั เคย
ใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ ชนะรางวัลออสการ์ เรื่ อง "เรดส์" โดยใช้ฉากมโหฬารของเฮลซิ งกิแทนกรุ งเลนิ นกราด
ในสหภาพโซเวียต นําคณะขึ้นชม มหาวิหารอุสเปนสกี้ โบสถ์แบบรัสเซี ยออร์ โธดอกซ์ และเป็ นโบสถ์นิกายออร์ โธ
ดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก ตัววิหารอุสเปนสกี้ต้ งั อยู่บนเนิ นไม่ไกลจากบริ เวณท่าเรื อ มีลานกว้างหน้าวิหาร
เป็ นจุดชมวิวและถ่ายรู ปด้านล่างของอ่าวฟิ นแลนด์และตลาดริ ม
ท่ าเรื อที่ สวยงามจุ ด หนึ่ ง ให้คณะได้เดิ น เที่ ยวชมบรรยากาศของ
ตลาดนัดริ มทะเล ที่มีชื่อเสี ยงของเมือง นอกจากจะเป็ นตลาดย่านใจ
กลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว ,แหล่งขายปลานานา
ชนิ ด , อาหาร , ผลไม้ และดอกไม้ต่างๆ แล้ว ยังเป็ นที่ ต้ งั สถานที่
สําคัญ อาทิ เช่ น ทําเนี ย บประธานาธิ บ ดี ,ศาลากลาง และโบสถ์
ประจําเมือง มีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศ พร้อมเลือกซื้อสิ นค้าที่ระลึก
เที่ยง
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางสู่ ท่าเรื อเฟอร์รี่
16.30 น.นําทาน นั่งเรือเฟอรรี่ขามทะเลบอลติก มุงหนาสู เมืองทาลลินน (TALLINN) ประเทศเอสโทเนี ย

เมืองหลวงของเอสโทเนียประเทศเล็กๆแห่งหนึ่งริ มทะเลบอลติก หรื อทะเลเหนือ ซึ่งมีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน
18.30 น. เรื อเทียบท่า เมืองทาลลินน์ (TALLINN) ประเทศเอสโทเนีย
คํ่า
 บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั ...อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่: Hestia Europa HOTEL tallin/ใกลเคียง(พักเมืองทาลลิน เอสโทเนีย)
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วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง(4)
ทาลลนิ (เอสโตเนีย)-พระราชวังคารดริออรท-ปราสาททรุมเปย
ชมเมือง-โบสถเซนตเบอรกตี าร-พารน(ู เมืองตากอากาศริมทะเล)-wooden house
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ประเทศเอสโตเนียจะเป็ นประเทศเล็ก ๆ แต่กม็ ีแหล่งท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมให้ได้เที่ยวชมครบถ้วน เมือง
ที่เป็ นไฮไลท์และไม่ควรพลาดอย่างยิง่ ก็คือ เมืองทาลลินน์ (Tallinn) เพราะ
ที่นี่เป็ นที่ต้ งั ของเมืองเก่า ซึ่ งเต็มไปด้วยบ้านเรื อนสวยงามมากมาย ยังคงได้
เห็นวัฒนธรรมพื้นเมืองดั้งเดิม มีร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ
เล็ก ๆ บรรยากาศเงียบสงบให้นั่งพักผ่อนมากมาย เรี ยกได้ว่าทาลลินน์น้ นั
เป็ นเมื องที่ น่าท่ องเที่ ยวมากที่ สุดแห่ งหนึ่ งของยุโรปเลยก็ว่าได้ นําคณะ
ออกเดินทางสู่ คาดริ ออร์ ก (KADRIORG) หมู่บา้ นเล็กๆ ชานกรุ งทาลลินน์ เดินทางสู่ Kadriorg Park เป็ นสวนสาธารณะ
ที่มีความสวยงามมาก ถ่ายภาพ พร้อมชมความวสวยงามของ พระราชวังคาดริ ออร์ ก ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปี เตอร์ ม
หาราชแห่ งรัสเซี ย ปั จจุบนั ได้รับการดัดแปลงให้เป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่ งเอสโทเนี ย บันทึกภาพด้านหน้าอาคารและ
บริ เวณสวนโดยรอบที่นับว่าเป็ นภูมิสถาปั ตย์แบบบารอคที่สวยงามที่สุดในประเทศ ปกติแล้วในช่ วงซัมเมอร์ หรื อฤดู
ร้อนบริ เวณหน้าพระราชวังจะมีดอกไม้ห ลากสี สวยแล้วนําท่ านชม ปราสาททู มเปี ย Toompea Castle ด้านนอก ซึ่ ง
ปั จจุบนั กลายเป็ นอาคารรัฐสภาเอสโทเนี ย “City Hall” สร้างอยูบ่ นป้ อมปราการเก่าซึ่ งเคยเป็ นฐานบัญชาการของกอง
กําลังต่างชาติในช่วงที่ผลัดกันเป็ นเจ้าผูป้ กครองแผ่นดิน เอสโตเนี ย (Estonia) อาคารด้านหน้าเป็ นอาคารศิลปะแบบบา
ร็ อกสี ชมพูพาสเทลสดใสดูไม่เหมือนเป็ นหน่ วยงานราชการ นําท่านชมเมืองทาลลินน์ ประเทศเอสโทเนี ย ซึ่ งผ่านการ
ครอบครองโดยหลายเชื้อชาติในอดีต ไม่ว่าจะเป็ นเดน
มาร์ ค สวีเดน รัสเซี ย และได้เป็ นไทแก่ตวั จากสหภาพ
โซเวี ย ตเมื่ อปี ค.ศ. 1994 ชมจั ตุ รั ส เมื องเก่ าของ
ทาลลิ น น์ (TALLINN OLD TOWN SQUARE) ย่ า น
ศู น ย์ ก ลางของเมื อ ง ในอดี ต เป็ นสถานที่ ซ้ื อขาย
แลกเปลี่ ยนสิ น ค้า ใช้เป็ นที่ เฉลิ ม ฉลองเทศกาลต่ างๆ
ของเมื อง รวมทั้งเป็ นที่ ป ระหารชี วิต นัก โทษอี ก ด้ว ย
ผ่านชมศาลาว่าการเมืองทัลลิน (TALLIN’S TOWN HALL) เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบกอธิคและเป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของ
เมือง ศาลาว่าการเมืองทาลลินน์น้ ี ต้ งั อยู่บริ เวณจัตุรัสเมืองเก่า สร้างขึ้นเมื่อสมัยศตวรรษที่ 13 และเพิ่งฉลองครบรอบ
600 ปี ไปเมื่อปี ค.ศ. 2004 ถ่ายภาพกับโบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้ (ALEXANDER NEVSKY CATHEDRAL) โบสถ์
ใหญ่ที่มียอดโดมใหญ่ที่สุดในเมืองทาลลินน์ เป็ นโบสถ์คริ สต์ออร์โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1900 ในช่วงที่
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เอสโทเนี ยเป็ นส่ วนหนึ่ งของจั ก รวรรดิ ซ าร์ แ ห่ งรั ส เซี ย สถาปนิ กผู ้อ อกแบบโบสถ์ แ ห่ งนี้ ก็ คื อ MIKHAIL
PREOBRAZHENSKI จากเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก โบสถ์น้ ี สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กบั เจ้าชายอเล็กซานเดอร์ ยาโรสลาวิทซ์
เนฟสกี้ ด้านบนของโบสถ์ท่านจะพบกับหอระฆังใหญ่ ซึ่ งประกอบไปด้วยระฆังถึง 11 อัน รวมถึงอันที่ใหญ่ที่สุดใน
เมืองซึ่งมีน้ าํ หนักถึง 15 ตัน ชมความเก่าแก่ของป้อมFAT MAGARETE
เที่ยง
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านผ่านชมชายหาด Pirita ชายหาดตากอากาศที่มีหาดทรายสี ขาวยาว 3 กิโลเมตรอยู่ในเขต Pirita linnaosa (Pirita
District) 1 ใน 8 เขตปกครองของทาลลินน์ แหล่งพักผ่อนตากอากาศในฤดูร้อน ซึ่ งเป็ นที่ชื่นชอบของชาวเมือง มีท้ งั
บ้านพักตากอากาศ ท่ าเรื อยอร์ ช ป่ าสน สวนพฤกษศาสตร์ และศู น ย์กีฬ าขนาดใหญ่ ผ่านชมโบสถ์เซนต์เบอร์ กีตา้
(ST.BIRGITTACONVENT) ถูกสร้างขึ้นในปี 1436 แม้ในปั จจุบนั จะไม่สามารถบูรณะซากปรักหักพังให้ได้คงเดิม แต่
ก็ มี นัก ท่ อ งเที่ ย วแวะเวี ย นมาเยี่ย มชมไม่ ข าดสาย นําท่ านเดิ น ทางต่ อ สู่ เมื อ งพาร นู UNSEEN (PARNU) (135
กิ โลเมตร) เป็ นเมื องท่ าทางทะเลของประเทศเอสโตเนี ย บนอ่าว
พาร์ นู เป็ นสถานที่ ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มท่ อ งเที่ ย วในฤดู ร้ อ น มี รี
สอร์ต โรงแรม ร้านอาหาร และชายหาดหลายแห่ง ตั้งเป็ นเมืองราว
ปี 1251 โปแลนด์ได้ยดึ ครองตั้งแต่ ค.ศ. 1561 ต่อจากนั้นสวีเดนได้
ยึด ครองตั้งแต่ ค.ศ. 1629 และรั ส เซี ยเข้ายึด ครองระหว่างปี ค.ศ.
1710-1918 เป็ นเมื อ งที่ ไ ด้ชื่ อ ว่าเป็ นเมื อ งรี ส อร์ ท ตากอากาศริ ม
ทะเลที่มีชื่อเสี ยงเมืองหนึ่ งของเอสโตเนี ยในช่วงเดือนมิถุนายน –
สิ งหาคม ซึ่ งเป็ นช่วงฤดูร้อน เมืองพาร์ นูจะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมาย...เดิ นสบายๆเที่ยวชมเมืองพาร์ นู เมือง
พักผ่อนตากอากาศในช่วงฤดูร้อนที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในฝั่งตะวันตกชายฝั่งทะเล ตลอดฤดูร้อนเมืองนี้ จะคึกคักไปด้วยผูค้ น
มาพักผ่อนตากอากาศ และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆริ มชายหาด บันทึกภาพสวยของเมือง บ้านไม้แบบ Wooden
House เป็ นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเอสโทเนียน
คํ่า
 บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั ...อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่: estonia resort hotel&spa /ใกลเคียง(พัก รร สปา เมืองพารนู เอสโทเนีย)

***พักโรงแรมรีสอรทแอนดสปา ผอนคลายอิริยาบถจากการเดินทางไกล***
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วันทีห่ า ของการเดินทาง(5) พารน-ู ริกา (ลัตเวีย)-พระราชวังรันดาเล-ชมเมืองริกา
เช้า

เที่ยง
บาย

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นํ าท าน เดิ น ท าง สู เมื อ ง ริ ก า (RIGA) (180
กิโลเมตร) เมืองหลวงของประเทศลัตเวีย ตั้งอยูร่ ิ มทะเลบอล
ติก เป็ นเมืองที่มีส่วนผสมของอิทธิพลแบบลัตเวียน รัสเซียน
และเยอรมัน รวมกัน โดยมี ห ลัก ฐานการอยู่อ าศัย ของชาว
เยอรมันในช่วง 6 ศตวรรษแรกของการค้นพบเมืองริ กา้ ในปี
ค.ศ. 1158 และหลังจากนั้นก็ได้ไปตกอยูภ่ ายใต้การปกครอง
ของโปแลนด์สวีเดน และรัสเซี ยตามลําดับ และบริ เวณย่าน
เมืองเก่าของเมืองริ กา้ ยังได้ประกาศให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 1977 อีกด้วย เดินทางถึง เมืองริ กา้
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นํ า ท า นเข า ชมพระราชวั ง รั น ดาเล (RUNDALE PALACE) (80 กิ โ ลเมตร) พระราชวัง ที่ ต้ ัง อยู่ ใ นเขต

BAUSKA REGION อยู่ห่ างจากเมื องริ ก้าไปประมาณ 65 กิ โลเมตร สร้ างและออกแบบโดยสถาปนิ กชาวอิ ตาลี ชื่อ
FRANCHESCO BARTOLOMEO RASTRELLI ซึ่ งเป็ นคนเดี ยวกับ คนออกแบบ
พระราชวังฤดูหนาวในกรุ งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของประเทศรัสเซี ย สร้างขึ้นครั้งแรก
ในปี ค.ศ. 1736 และสร้างเสร็ จเมื่อปี 1740โดยเจ้าของคนแรกของพระราชวังแห่ งนี้
ก็ คื อ ERNST JOHAN BIRON สร้ า งขึ้ น เพื่ อ ระลึ ก ถึ ง จัก รพรรดิ นี แ ห่ ง รั ส เซี ย ชื่ อ
ANNA JAONOVNAพระราชวังแห่ งนี้ มี ท้ งั หมด 138 ห้อง ล้อมรอบไปด้วยสวน
แบบบาร็ อคที่งดงาม ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองริ กา้ (RIGA)
นําทานชมเมืองริกาโดยรอบ ผ่านชมอนุ สาวรี ยอ์ ิสรภาพ (FREEDOM MONUMENT) อนุ สาวรี ยท์ ี่ต้ งั อยู่ใน
ย่านดาวน์ทาวน์ของเมืองริ กา้ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1935 ในช่วงของการเรี ยกร้องอิสรภาพของประเทศลัตเวียระหว่างปี
ค.ศ. 1918 – 1940 โดยมีชื่อเรี ยกหญิงสาวคนนี้ ว่า “MILDA” โดย
อนุ สาวรี ย์แ ห่ งนี้ ออกแบบโดย ERNESTS SHTALBERGS มี
ความสู งประมาณ 42 เมตร ด้านบนประดับด้วยรู ปปั้ นของหญิ ง
สาวที่ ถือดาว 3 ดวงไว้ ซึ่ งสื่ อความหมายถึ งภู มิภ าคทั้งสามของ
ป ร ะ เท ศ ลั ต เวี ย นั่ น ก็ คื อ KURZEME, VIDZEME แ ล ะ
LATGALE ในช่ วงเปเรสตรอยก้า (PERESTROIKA) อนุ สาวรี ย ์
แห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ นสถานที่ หลักสําหรับชุมนุมเรื่ องการเมืองในปี 1994 อดีต ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริ กา
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บิล คลินตันได้ใช้สถานที่แห่ งนี้ ประกาศสนับสนุนการเรี ยกร้องอิสรภาพของภูมิภาคบอลติกในนามของอเมริ กาอีกด้วย
ถ่ายภาพกับโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (ST.PETER’S CHURCH) หนึ่ งในโบสถ์กอธิ คที่สําคัญสวยงามที่สุดแห่ งหนึ่ งในเมือง
ริ กา้ ในอดี ตโบสถ์แห่ งนี้ มีชื่อว่า “โบสถ์พ่อค้า” (MERCHANTS CHURCH) เนื่ องจากเคยใช้เป็ นสถานที่ สําหรับจัด
ประชุมของเหล่าพ่อค้าในยุคนั้น ๆ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ เป็ นโบสถ์แบบกอธิ คมาจนถึงปี ค.ศ. 1523 จนกระทัง่ ถึงช่วงการ
เปลี่ยนนิกายจากคาทอลิกมาเป็ นแบบลูเธอรัน โบสถ์แห่งนี้จึงเปลี่ยนมาเป็ นโบสถ์สไตล์บาร็ อคแทน
คํ่า
 บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั ...อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่: radisson blu alizabete riga HOTEL /ใกลเคียง(พักเมืองริกา ลัตเวีย)

วันทีห่ กของการเดินทาง(6) ริกา (ลัตเวีย)-ทราไค-ปราสาททราไค-วีนีอสุ (ลิโทเนีย)
เช้า

เที่ยง
บาย

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองทราไค (TRAKAI) (320 กิ โลเมตร)
เมื องเก่ าแก่ ที่ มีป ระชากรจากหลายเชื้ อชาติ ม าอยู่รวมกัน
อาทิ ลิ ท ัวเนี ยนโดยแท้ รั ส เซี ยน ทาทาร์ จิ วซ์ และโปลซ์
เป็ นต้น เป็ นเมื องพักตากอากาศติ ดริ มทะเลสาบที่ มีความ
สวยงาม อีกทั้งยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิ ยมอีก
เมืองหนึ่งของประเทศลิทวั เนี ยอีกด้วย เป็ นเมืองที่ลอ้ มรอบ
ด้ว ยทะเลสาบมากกว่ า 200 แห่ งโดยเฉพาะทะเลสาบ
GALVE ทะเลสาบที่ มีความลึ กที่ สุด และยังเป็ นที่ ต้ งั ของ
อุทยานแห่งชาติทางประวัติศาสตร์ของเมืองทราไค (TRAKAI HISTORICAL NATIONAL PARK) อีกด้วย
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาชมปราสาททราไค (TRAKAI CASTLE) หรื อ “LITTLE MARIENBURG” ปราสาทที่ต้ งั อยูบ่ นเกาะ
ริ มทะเลสาบ GALVE เป็ นปราสาทที่สร้างจากหิ นล้วนๆ เริ่ มก่อสร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่14 และก่อสร้างเสร็ จสิ้ นในปี
ค.ศ. 1409 โดยจักรพรรดิ VYTAUTAS ผูท้ ี่ต่อมาได้เสี ยชีวิตลงภายในปราสาทแห่ งนี้ในปี ค.ศ. 1430 จากนั้นมาเมืองทรา
ไคจึงกลายเป็ นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ของลิทวั เนี ยมาตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปั จจุบนั อิสระให้ท่านชมความงดงาม
ของปราสาท และชื่นชมกับธรรมชาติของวิวทิวทัศน์ที่ท่านจะต้องประทับใจมิรู้ลืม จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
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นําทานเดินทางสู เมืองวิลนีอุส (VILNIUS) (40 กิโลเมตร) เมืองหลวงของประเทศลิทวั เนี ย เป็ นเมืองที่ได้ชื่อ
ว่าใหญ่ และสวยงามที่สุดของประเทศลิทวั เนี ย ค้นพบในปี ค.ศ. 1323 ตรงจุดบรรจบของแม่น้ าํ วิลเนี ย และแม่น้ าํ เนริ ส
อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ. 1994 อีกด้วย
กรุงวิลนีอุส ลิทัวเนีย หรื อชื่ออย่างเป็ นทางการคือ สาธารณรัฐลิทวั เนี ย Republic of Lithuania ตั้งอยูก่ ลางทวีป
ยุโรป ทางฝั่งตะวันออกของทะเลบอลติก ทิศเหนือจรดลัตเวีย ทิศ
ตะวัน ออกและทิ ศใตัจรดเบลารุ ส และทิ ศตะวันตกเฉี ยงใต้จรด
โปแลนด์และรัสเซี ย (แคว้นคาลินินกราด) เคยเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ประเทศรัสเซีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว นํา
คณะเดินทางเข้าสู่ กรุ งวิลนี อุส Vilnius เป็ นเมืองหลวงและเมือง
ใหญ่ ที่ สุ ด ของประเทศ ลิ ท ัว เนี ย มี จ าํ นวนประชากรมากกว่ า
540,000 คน ในปี พ.ศ. 2546 นอกจากนี้ ยัง มี ฐ านะเป็ นเมื อ ง
ศูนย์กลางการบริ หารของเทศบาลนครวิลนีอสั และเทศบาลเขตวิลนีอสั รวมทั้งเป็ นที่ต้ งั เทศมณฑลวิลนีอสั ด้วย
คํ่า
 บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักที่: radisson blu /crown plaza HOTEl /ใกลเคียง(พักเมืองวีนีอุส ลิทัวเนีย)

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง(7) วิลนีอสุ -ชมเมือง-โบสถเซ็นตปเ ตอร แอนด พอล-ชอปปง -สนามบิน
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําทานชมยานเมืองเกาของเมืองวิลนีอุส (VILNIUS OLD TOWN) ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นเขตเมืองเก่าที่ใหญ่
ที่สุดในเขตยุโรปกลาง มีตึกอาคารเก่าแก่งดงามที่ยอ้ นยุคไปในช่วงศตวรรษที่ 15 – 16 นําท่าน แวะถ่ายภาพกับประตู
เมื องวิลนี อุส (Gate of Dawn) เป็ นประตูเมื องเก่ าทางทิ ศใต้ที่ห ลงเหลื อเพียงแห่ งเดี ยวในเมื อง เพราะผลจากการถูก
ทําลายในช่วงสงคราม จากนั้น ถ่ายภาพกับโบสถ์เซนต์แอน (ST. ANNE’S CHRUCH) ที่ได้ข้ ึนชื่อว่าเป็ นหนึ่งในโบสถ์
ที่สวยที่สุดในวิลนีอุส เป็ นโบสถ์แบบโรมัน คาทอลิก ตั้งอยูใ่ นเขตเมืองเก่าของวิลนี อุส แต่เดิมในช่วงศตวรรษที่ 14เคย
เป็ นโบสถ์ไม้ และต่อมาในปี ค.ศ.1495 – 1500 มีพระฟรานซิสกันได้สร้างโบสถ์ที่ทาํ จากหิ นขึ้นมาแทนที่ และเสร็ จ

สมบูรณ์ในปี 1581 หลังจากนั้นได้มีการต่อเติมหอระฆังแบบนี โอ กอธิ ค ขึ้นมาในปี 1874 นอกจากนี้ โบสถ์เซนต์แอน
แห่ งนี้ ยงั ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก้ อีกด้วย นําคณะเข้าชมโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์
พอล (ST.PETER AND PAUL CHURCH) โบสถ์ที่ ถื อ ว่ า เป็ นสถาปั ต ยกรรมชิ้ น เอกในแบบลิ ท ัว เนี ย บาร็ อ คของ
ศตวรรษที่ 17 ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกจากมิลานของอิตาลี ตัวโบสถ์ด้ งั เดิมนั้นเป็ นโบสถ์ไม้ และได้ถูกทําลายไป
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ในช่วงสงครามกับประเทศรัสเซี ย และได้ถูกสร้างขึ้นใหม่โดย HETMAN MYKOLAS KAZIMIERAS PACAS ผูซ้ ่ ึ ง
เรี ยกร้ องอิสรภาพของลิ ทวั เนี ยคืนจากรั สเซี ย กระทัง่ ได้เวลาอันสมควร นําท่ านถ่ายภาพกับมหาวิหารแห่ งวิลนี อุส
(Vilnius Cathedral) ซึ่ งเป็ นมหาวิหารสําคัญของเมืองหากใครมาเที่ยวเมืองวิลนี อุสแล้วไม่ควรพลาดที่จะมาเยือน โดย
มหาวิหารเดิมถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1251 ในสไตล์โกธิ ค แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1387 และได้มีการปรับให้เป็ นแบบสไตล์
คลาสสิ ก เนื่องจากได้ถูกทําลายในสมัยสตาลิน ช่วงที่สหภาพโซเวียตเรื องอํานาจ แต่ตอนหลังชาวเมืองได้บูรณะใหม่

เที่ยง
บาย

บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินเลนบริเวณ ถนนคนเดิน Pilies เป็ นถนนที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร โรงแรม ร้านขายของที่ระลึก
และคลาคลํ่าไปด้วยนักท่องเที่ยว ตลอดสองฝากฝั่งถนนก็เต็มไป
ด้วยร้านค้าขายของ ที่ระลึก หากมาเที่ยวเมืองแถบบอลติก ไม่ควร
พลาดอย่างยิ่งที่ จะซื้ ออําพัน (Amber) สิ น ค้าขึ้น ชื่ อซึ่ งมี ราคาไม่
แพง และเหมาะอย่างยิง่ สําหรับเป็ นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน
กระทัง่ ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสูสนามบิน เพื่ อ
บินสูนตรเฮลซิงกิ อาหารมื้อค่ําอิสระที่สนามบิน
เพื่อความสะดวกในการเช็คอิน และมีเวลาเตรียม
ของเช็คสัมภาระ เช็คอิน CHECK-IN
18.40 น.เหิรฟาสูกรุงเฮลซิงกิ..โดยสายการบินฟนแอร Fin Air เที่ยวบินที่ AY1106
20.25 น.ถึงทาอากาศยานนานาชาติเฮลซิงกิ Helsinki (ตอเครื่องเฮลซิงกิ)

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง(8)

เฮลซิงกิ(ฟนแลนด)-กรุงเทพฯ

00.45 น.เหิรฟาสูกรุงเฮลซิงกิ..โดยสายการบินฟนแอร Fin Air เที่ยวบินที่ AY143
15.40 น.เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ
balltic 8 Days 
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สถานการณ์ในการเดินทาง สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ ึ งเกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อความสนุกสนาน และ



หมายเหตุ

ความปลอดภัยในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสําคัญ

ทีมงานที่มีประสบการณการทําทัวรมากกวา20ป…ทัวรเราจัดทําเสนทางเอง...ไมสงตอทัวรอื่น
เราจัดรวมกับ ธนาคารกสิกรไทย KBANK ทานสามารถไวใจในมาตรฐาน และการบริการไดอยาง100%
 โรงแรมที่ใชสําหรับโปรแกรมพักดีทานดี เราเลือกใชโรงแรมระดับมาตรฐานและ4ดาว ดีดี****
หัวหนาทัวรของบริษัท เราคัดสรรแตมืออาชีพ มีความชํานาญเสนทางยุโรป และการดูแลเปนอยางดียิ่ง
ครอบครัวทานจะไดรบ
ั ความรู และการบริการเปนอยางดี...ประทับใจแนนอน
เที่ยวยุโรปทั้งที เที่ยวแบบ พักดี ทานดี มีความสุขทั้งครอบครัว (ไมใชทัวรจอง ทําเอง ออกเอง)
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อัตราคาบริการ แกรนดบอลติก8วัน AY พัก6คืน
โปรแกรมแนะนํา! พักโรงแรมระดับ4ดาว**** SUPERIOR TOUR พักดี ทานดี
+รวมคาวีซา VISA ไมตองจายเพิ่ม / อาหารครบทุกมื้อ ยกเวนมื้อวันสุดทายฟรีชอ
 ปปง

รวมคนยกกระเปาขึ้น-ลงโรงแรม / รวมทิปคนขับรถเรียบรอยไมตองจายเพิ่ม
*กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนาอยางนอย 06-16สัปดาห เพื่อควาสมสะดวกในการยืน
่ วีซา*
ชวงการเดินทาง

ผูใหญ
ราคาทานละ

พักหองละ2ทาน

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

1เด็ก+1ผูใหญ

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

1เด็ก(มีเตียง)
+2ผูใหญ

19-26ต.ค.
82,900
82,900
79,900
23-30ต.ค.
82,900
82,900
79,900
09-15 พ.ย.
82,900
82,900
79,900
30พ.ย.-07ธ.ค.
82,900
82,900
79,900
04-11ธ.ค.
82,900
82,900
79,900
 สิทธิพิเศษผูถือบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย และไทยพาณิชย
สามารถผอนชําระสวนที่เหลือผานบัตรเครดิตโดยไมมีดอกเบี้ย0%นานถึง4เดือน
โดยชําระมัดจําเปนเงินสด 40,000 บาท สวนที่เหลือผอนบัตรได

พักทานเดียวตอ
1หอง
จายเพิ่ม

16,000
16,000
16,000
16,000
16,000

***หากสนใจสายดวน คุณปอป Tel.096-7878-294 ตอบคําถามไดเลยไมตองรอ***
***หรือ@ID LINE มาที่ POP2217 สอบถามได24ช.ม.
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัวเครืองบินโดยการบินฟิ นแอร์ (เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ)
 ค่ารถปรับอากาศนํ าเทียวตามระบุไว ้ในรายการ พร ้อมคนขับรถทีชํานาญเส ้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให ้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 ค่าทีพักตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน 3-4 เท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองาน
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีทําให ้ต ้องมีการปรับเปลียนทีพัก โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสําหรับนํ าเทียว ตามทีระบุไว ้ในรายการ
 ค่ารถนํ าเทียวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง/ ค่าหัวหน ้าทัวร์ และไกด์ท ้องถินนํ าเทียวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
่ แล้ว***
 ค่าธรรมเนียมนํ ามันและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันทีทําการจอง / ***รวมค่าวีซา
 ค่าประกันชีวติ กรณีอบ
ุ ต
ั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบ
ุ ต
ั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน
ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)

 อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ภาษี มล
ู ค่าเพิม 7 % และค่าภาษี หก
ั ณ ทีจ่าย 3%
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษนอก
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด ้าว (เป็ นหน ้าทีของผู ้เดินทางในการจัดทําเอง)
 ค่าทิปสําหรับหัวหน ้าทัวร์ ท่านละ 800-1000บาท (ให ้ท่านพิจารณาตามการบริการ)
 ค่าธรรมเนียมนํ ามันทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิมเติมอีกในภายหลัง//ค่าปรับสําหรับนํ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว ้

 เงื่อนไขการชําระเงิน

 กรุ ณ าจองล วงหน าพร อ มชํ าระงวดแรก 40,000 ก อ นการเดิ นทาง พร อ มแฟกซ สํ าเนาหนาหนั ง สื อ เดิ น ทาง Passport และ

คาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนวันยื่นวีซา หรือไมนอยกวา 20 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 10 วัน ซึงจะเกิดขึนได ้ก็ตอ
่ เมือไม่สามารถทํากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้
ทังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อนให
ื
้ ถ ้าท่านต ้องการ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากการยกเลิกหรือความล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนั ดหยุดงาน การ

ิ สูญหายตามสถานทีต่างๆ และอืนๆ ทีอยูน
จลาจล การปฏิวัต ิ ทรัพย์สน
่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรง หรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ
 เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 เมือท่านได ้ชําระเงิน มัดจํ าหรือทั งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษั ทฯ หรือชํ าระโดยตรงกับทางบริษั ทฯ ทางบริษั ทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัทฯ ทีได ้ระบุไว ้โดยทังหมด
 ทางบริษัทเริมต ้น และจบการบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูม ิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัวเครืองบิน หรือพาหนะ
อย่างหนึงอย่างใดทีใช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็ นค่าใช ้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษั ท ฉะนั นท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ ้งการนั ด หมายการเดิน ทางส่งไปถึงท่านเป็ นทีเรีย บร ้อยแล ้ว ท่านจึงสามารสํ ารอง
ยานพาหนะได ้

Page 12.
 ตัวเครืองบินทีใช ้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลือนวันกลับ หรือเปลียนแปลงการเดินทางได ้ กรณีท่านจะกลับก่อนหรือเลือนวันเดินทางกลับ
กรุณาติดต่อสอบถามเจ ้าหน ้าทีก่อนการเดินทาง มิฉะนั นท่านจะต ้องซือตัวใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่านซือจากทางบริษัท
เนืองจากเป็ นคุณสมบัตรของตัวทีออกมาจากทางสายการบิน

เงื่อนไขการยกเลิกยกเลิกก่อนการเดินทาง

30 วัน – คืนค่าใช ้จ่ายทังหมด ยกเว ้นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต ้องการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือ กรุ๊ปทีมีการการันตีคา่ มัดจําทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ...ไม่อาจขอคืนเงินได ้

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 25 วันขึนไป – เก็บค่าใช ้จ่าย 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 20 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ //ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน – เก็บค่าบริการทังหมด 100 %
หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทําการยืนวีซา่ ของท่านก็ตอ
่ เมือในคณะมีผู ้สํารองทีนังครบ 25 ท่าน และได ้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนืองจาก
บริษัทจะต ้องใช ้เอกสารต่างๆทีเป็ นกรุ๊ปในการยืนวีซา่ อาทิ ตัวเครีองบิน , ห ้องพักทีคอนเฟิ รม
์ มาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต ้องรอให ้คณะครบ 25 ท่าน จึงจะสามารถยืนวีซา่ ให ้กับทางท่านได ้อย่างถูกต ้อง
o หากในช่วงทีท่านเดินทางคิววีซา่ กรุ๊ปในการยืนวีซา่ เต็ม ทางบริษัทต ้องขอสงวนสิทธิในการยืนวีซา่ เดียว ซึงทางท่านจะต ้องเดินทาง
มายืนวีซา่ ด ้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ ้าหน ้าทีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก
o เอกสารต่างๆทีใช ้ในการยืนวีซา่ ท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผู ้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็ นผู ้กําหนด ท่านทีมีความ
ประสงค์จะยืนวีซา่ ท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให ้ถูกต ้อง และครบถ ้วนตามทีสถานทูตต ้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซา่ ของท่าน บริษัททัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืนวีซา่ เท่านัน มิได ้เป็ นผู ้พิจารณาว่าวีซา่ ให ้กับ
ทางท่าน สถานทูตจะไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ให ้ท่าน กรณีทา่ นใช ้เอกสารปลอมในการยืนวีซา่
กรณีวซ
ี า่ ทีท่านยืนไม่ผา่ นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ ท่านจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิดขึนดังต่อไปนี
- ค่าธรรมเนียมการยืนวีซา่ และค่าบริการ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมใดๆทังสินแม ้ว่าจะผ่านหรือไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรือตัวเครืองบินทีออกมาจริง ณ วันยืนวีซา่ ซึงตัวเป็ นเอกสารทีสําคัญในการยืนวีซา่ ประมาณ10,000 บาท หาก
ท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตัวเครืองบินถ ้าออกตัวมาแล ้วจะต ้องทําการ REFUND โดยจะมีคา่ ธรรมเนียมทีท่านต ้องถูกหักบางส่วน และ
ส่วนทีเหลือจะคืนให ้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ ้ายังไม่ออกตัวท่านจะเสียแต่คา่ มัดจําตัวตามจริงเท่านัน
- ค่าห ้องพักในทวีปยุโรป ถ ้าคณะออกเดินทางได ้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ตามกฎท่านจะต ้องโดนค่ามัดจําห ้องใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันทีเข ้าพัก ทางโรงแรมจะต ้องยึดค่าห ้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ ้งให ้ท่านทราบ และ
มีเอกสารชีแจงให ้ท่านเข ้าใจ
 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซา่ แล ้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใช ้จ่ายทังหมด 100%
 ทางบริษัทเริมต ้น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูม ิ กรณีทา่ นเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัว
เครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็ น
ค่าใช ้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนันท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจะสํารองยานพาหนะ

***สําหรับเอกสารที่ทานตองเตรียมสําหรับยื่นวีซา ทางเราจะสงใหทานหลังจากสํารองที่นั่งแลว

ทัวรยุโรป...เราสรางชื่อเสียงมานาน...ภาพถายจริงทุกกรุป ยอนหลัง1ปที่ผานมา
ขอขอบคุณ...คณะผูมีเกียรติที่ไดใหความไววางใจ...รวมเดินทางทองเที่ยวยุโรปกับเรา

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 11-19พ.ค.2562 (จํานวน19ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย8วัน TG DELUXE 2 ประเทศ เดินทาง 11-18พ.ค.2562 (จํานวน15ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที่ 04-12พ.ค.2562 (จํานวน16ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที่ 20-28เม.ย.2562 (จํานวน27ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 16-24เม.ย.2562 (จํานวน25ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 สงกรานต 13-21เม.ย.2562 (จํานวน18ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ สงกรานต 13-21เม.ย.2562 (จํานวน16ทาน)

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม สงกรานต12-19เม.ย.2562 (จํานวน17ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG DELUXE พักริมทะเลสาบ สงกรานต 12-20 เม.ย.2562 (จํานวน20ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย9วัน TG สงกรานต 11-19เม.ย.2562 (จํานวน18ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 สงกรานต 11-19เม.ย.2562 (จํานวน22ทาน)

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม สงกรานต10-19เม.ย.2562 (จํานวน26ทาน)

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม สงกรานต10-17เม.ย.2562 (จํานวน33ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด 10วัน TG DELUXE D พิชติ 4ยอดเขา วันที่ 07-16 เม.ย.2562 (จํานวน32ทาน)

ยุโรปตะวันออก10วัน TG SUPERIOR พัก HALLSTATT เดินทางวันที่ 02-11เม.ย.2562 (จํานวน18ทาน)เหมา

แกรนดสวิสเซอรแลนด 8วัน TG promotion3 เนนชมวิว100ลาน วันที่ 31มี.ค.-07เม.ย.2562 (จํานวน15ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย9วัน TG เดินทางวันที่ 30มี.ค.-07เม.ย.2562 (จํานวน16ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที่ 23-31มี.ค.2562 (จํานวน20ทาน) BUS1

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที2่ 3-31มี.ค.2562 (จํานวน24ทาน) BUS2เหมา

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม วันที่ 23-30มี.ค.2562 (จํานวน14ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 23-31มี.ค.2562 (จํานวน17ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 2-10มี.ค.2562 (จํานวน20ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 10-18ก.พ.2562 (จํานวน15ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 19-27ม.ค.2562 (จํานวน21ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 ปใหม 29ธ.ค.-06ม.ค.2562(จํานวน43ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด 11วัน TG ปใหม 29ธ.ค.-07ม.ค.2562(จํานวน18ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG DELUXE พัก Hallstatt เดินทางปใหม 29ธ.ค.-06ม.ค.2562(จํานวน28ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 ปใหม 27ธ.ค.-04ม.ค.2562(จํานวน32ทาน) bus1

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางปใหม 25ธ.ค.-02ม.ค.2562(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางปใหม 23-31ธ.ค.2561(จํานวน23ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 10วัน TG DELUXE เดินทางปใหม 22-31ธ.ค.2561(จํานวน20ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย12วัน TG DELUXE เดินทางปใหม 22ธ.ค.-02ม.ค.2561(จํานวน20ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางปใหม 22-30ธ.ค.2561(จํานวน10ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 15-23 ธ.ค.2561(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันพอ 01-09ธ.ค.2561(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 24พ.ย.-02ธ.ค.2561(จํานวน15ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 17-25พ.ย.2561(จํานวน15ทาน)bus2

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 03-11พ.ย.2561 (จํานวน14ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด8วัน TG PROMOTION ชวงหยุดปยะ21-28ต.ค.2561(จํานวน34ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 ชวงหยุดปยะ20-28ต.ค.2561(จํานวน40ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ ชวงหยุดปยะ19-27ต.ค.2561(จํานวน26ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด10วัน TG DELUXE C พักดี ทานดี เดินทางวันที่ 14-23 ต.ค.2561 (จํานวน22ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 13-21ต.ค.2561(จํานวน20ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 14-23ต.ค.2561(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 11-19ต.ค.2561(จํานวน20ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 06-14 ต.ค.2561(จํานวน20ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 29ก.ย.-07ต.ค.2561(จํานวน9ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทาง22-30กันยายน2561 (จํานวน26ทาน)
เหมาคณะพิเศษVIP...บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด(มหาชน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 15-23กันยายน2561(จํานวน28ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันแม 11-19ส.ค.2561(จํานวน22ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 21-29ก.ค.2561(จํานวน37ทาน)

เหมายุโรปตะวันออก 8วัน กรุป เหมา บริษทั เมดิทอปจํากัด เดินทางวันที่ 01-08 มิถนุ ายน 2561 (จํานวน43ทาน)

สัมผัสหิมะกันเต็มๆ...บนจุงเฟรา

สนุกสนานกับการ...หามุมถายภาพบนรถไฟ

อยากสนุกสนาน และประทับใจกันแบบนี้...
มาเที่ยวกับเรานะครับรับรองไมผิดหวัง
0967878294(สายดวน)
0967822662(สายดวน)
www.worldtravelleragency.com

สนุกสนาน..สําราญบรนเรือลองแมน้ําแซนน

มาเวนิสตองนั่ง...กอนโดลา

เรากําลังรอรับเกียรติจากทางทาน…มาใชบริการทัวรดีดีจากทางเรา

Good memories by World Traveller

