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“Miracle of Baltics”
Finland – Estonia – Latvia – Lithuania
28 March – 6 April 2019 (10 Days)
By FINNAIR (AY)
กำหนดกำรเดินทำง
วันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 62 กรุงเทพฯ – กรุงเฮลซิงกิ (ประเทศฟินแลนด์)
06.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 บริเวณเคาน์เตอร์ส ายการบิ น
FINNAIR (G) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทัวร์ไลน์ส คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกทางด้าน
ต่างๆก่อนการเดินทาง
09.05 น.
โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY-142 นาท่านออกเดินทางสู่ประเทศฟินแลนด์
15.00 น.
เดินทางถึงสนำมบินวำนตำ (Vantaa Airport) ประเทศฟินแลนด์ พร้อมนาท่านผ่านด่านตรวจคนเข้า
เมือง และศุลกากร
จากนั้น นาท่านเดินทางเข้าที่พัก Scandic Simonkentta หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม
วันศุกร์ที่ 29 มี.ค 62 กรุงเฮลซิงกิ – อนุสำวรีย์ซิเบลิอุส – จตุรัสซีเนท – มหำวิหำรอุสเปนสกี้
เรือ Megastar – กรุงทำลลินน์ (ประเทศเอสโทเนีย)
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม
ทั ว ร์ ไ ลน์ ส น าท่ า นชมกรุ ง เฮลซิ ง กิ (Helsinki) เมื อ งหลวงของ
ประเทศฟิ น แลนด์ เจ้ า ของสมญานาม “ธิ ด าแห่ ง ทะเลบอลติ ก ”
เนื่ อ งจากความงดงามอั น โดดเด่ น ทางด้ า นวั ฒ นธรรม และ
สถาปัตยกรรมอันได้รับอิทธิพลจากทั้งทางฝั่งยุโรป และรัสเซีย
ชมอนุ ส ำวรี ย์ ซิ เ บลิ อุ ส (Sibelius Monument) ตั้ ง อยู่ ใ นสวนซิ เ บลิ อุ ส สร้ า งขึ้ น เพื่ อ สดุ ดี ใ ห้ แ ก่ นั ก
ประพันธ์เพลงคลาสสิกชื่อดังของโลกชาวฟินแลนด์ นามว่า
“ชอง ซิเบลิอุส” ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุก
ขึ้ น มาเรี ย กร้องเอกราชจากรัส เซีย ลั ก ษณะเป็ น อนุ ส าวรีย์ ที่ตั้ง อยู่
กลางแจ้งอย่างโดดเด่นเป็นสง่า แปลกตา และทันสมัย
ชมจตุรัสซีเนท สแควร์ (Senate Sqaure) ซึ่ง รายล้อมไปด้วยอาคารสาคัญๆที่สร้างในยุคที่อยู่ใต้การ
ปกครองของรัสเซีย จตุรัสกลางเมืองแห่งนี้ มีขนาดใหญ่รองรับคนได้
หลายหมื่นคน และเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเฮลซิงกิ โดย
ใจกลางจตุรัสมี อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 ประดิษฐานอยู่
อย่างโดดเด่นเป็นสง่า
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ชมมหำวิหำรอุสเปนสกี้ (Uspenski Church) มหาวิหารนิกายออร์ธอดอกซ์ สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.
1862 – ค.ศ. 1868 สาหรับมหาวิหารแห่ง นี้ถือว่าเป็นเครื่องแสดง
ถึงความสัมพันธ์ข องฟินแลนด์กับรัส เซีย ที่เคยปกครองฟิน แลนด์
อยู่ถึง 108 ปี
กลำงวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
บ่าย
ทัวร์ไลน์ส นาท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ประเทศ
เอสโทเนีย โดยเรือ Megastar ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี
นานาชนิด และเพลิดเพลินไปกับสิ่งอานวยความสะดวกภายในเรือได้
ตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)
18.30 น.
เดิ น ทางถึ ง ท่ า เรื อ กรุ ง ทำลลิ น น์ (Tallin) เมื อ งหลวงของประเทศ
เอสโทเนีย ซึ่งตั้งอยู่ทางชายฝั่งตอนใต้ของอ่าวฟินแลนด์ ห่างจากกรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวง ประมาณ 70
กิโลเมตร โดยทาลลินน์ ถือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามในช่วงยุคกลาง
รวมทั้งบริเวณเชิงเขาในเมืองยังคงมีกาแพงเมืองโบราณหลงเหลืออยู่
นอกจากนี้ บริเวณโดยรอบเมืองยังเต็มไปด้วยสวนสาธารณะที่มีหญ้า
เขียวขจี มีดอกไม้นานาพันธุ์ ที่ช่วยแต่งแต้มสีสันให้กับเมืองเล็กๆแห่งนี้
ให้ดูสดใส เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์อันน่าหลงใหล
จากนั้น นาท่านเดินทางเข้าที่พัก Tallink City Hotel หรือระดับเดียวกัน (พัก 2 คืน)
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม
วันเสำร์ที่ 30 มี.ค. 62 ทำลลินน์ – พระรำชวังแคทเดอริก – จัตุรัสเมืองเก่ำ – โบสถ์เซนต์แมรี่
โบสถ์อเล็กซำนเดอร์ เนฟสกี้ ปรำสำททูมเปีย
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม
ทัวร์ไลน์ส นาท่านเข้ำชมพระรำชวังแคทเดอริก (Kadriorg Palace) พระราชวังสไตล์บาร๊อค ก่อสร้าง
ขึ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชที่ 1 แห่งรัสเซีย เพื่อ
เป็นที่ประทับของจักรพรรดินีแคทเธอรีน โดยพระราชวังแห่งนี้ได้รับ
การออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีในปี ค.ศ. 1930 แต่ในปัจจุบันได้
กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงผลงานทางศิลปะของประเทศ นอกจากนี้
ท่านยังจะได้ชมความงดงามของสวนบริเวณโดยรอบพระราชวังเก่าแห่งนี้ด้วย
กลำงวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
บ่าย
ทัวร์ไลน์ส นาท่านชมจัตุรัสเมืองเก่ำ (Tallinn Old Town Square) ย่านศูนย์กลางของเมืองที่ได้รับการ
รับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1997 ใน
อดีตเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ใช้เป็นที่เฉลิมฉลองเทศกาล
ต่างๆของเมือง
ชมโบสถ์ เ ซนต์ แ มรี่ (Saint Mary Church) หรื อ ในอี กชื่ อหนึ่ง คือ
“Dome Church” เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สุดของเมือง สร้างขึ้นโดยชาว
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เดนมาร์ก เป็นโบสถ์สไตล์โกธิค ภายใต้พื้นหน้าประตูโบสถ์บรรจุโลงศพของ Orro Johann Thuve ซึ่งเมื่อ
สมัยยังมีชีวิตอยู่เป็นคนเจ้าชู้ และทาให้ผู้หญิง หลายคนเสียใจมาก
ภายหลั ง เมื่ อ ส านึ ก ผิ ด ได้ จึ ง บอกให้ ค นน าศพของตั ว เองมาฝั ง ไว้
ทางเข้าโบสถ์ เพื่อเป็นการทาโทษตัวเอง ซึ่งว่ากันว่าถ้าใครได้เหยี ยบ
ณ ตรงจุดที่ได้มีการบรรจุโลงศพไว้ ให้ทาการอธิษฐานขอพร แล้วจะ
ประสบความสาเร็จตามพรที่ได้ทาการขอไว้
ชมโบสถ์อเล็กซำนเดอร์ เนฟสกี้ (Alexander Nevsky Cathedral) โบสถ์ใหญ่ที่มียอดโดมใหญ่ ที่สุ ด
ในเมืองทาลลินน์ เป็นโบสถ์คริสต์ออร์โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.
1900 ในช่วงที่เอสโทเนียเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิซาร์แห่งรัสเซีย
สถาปนิกผู้ออกแบบโบสถ์ เ ป็นคนรั สเซี ย จากเซนต์ปีเตอร์ส เบิ ร์ ก
สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เจ้าชายอเล็กซานเดอร์ ยาโรสลาวิทซ์เนฟสกี้
ด้านบนของโบสถ์มีหอระฆังใหญ่ มีระฆัง 11 อัน รวมถึง อันที่ใหญ่
ที่สุดในเมืองซึ่งมีน้าหนักถึง 15 ตัน
ชม และถ่ำยรูปภำยนอกปรำสำททูมเปีย (Toompea Castle)
ซึ่งปัจจุบัน คือรัฐสภาแห่งเอสโตเนียชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพา
โนรามา ที่มีสีสันสดใสราวกับภาพวาดที่มีโบสถ์เซนต์โอลาฟโดดเด่น
เป็นสง่า
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
จากนั้น นาท่านเดินทางเข้าที่พัก Tallink City Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันอำทิตย์ที่ 31 มี.ค. 62 ทำลลินน์ – ซิกุลด้ำ (ประเทศลัตเวีย) – ปรำสำทซิกุลด้ำ – ปรำสำททุไรด้ำ – กรุงริก้ำ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม
ทัวร์ไลน์ส นาท่านเดินทางสู่ เมืองซิกุลด้ำ (Sigulda) ประเทศลัตเวีย เมืองเล็กๆซึ่งมีประชากรไม่ถึงสอง
หมื่นคน และไม่ห่างไกลจากกรุงริก้า มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องความ
สดใสงดงามของต้ น เชอรี่ ย ามผลิ ใ บในฤดู ใ บไม้ ผ ลิ ช่ ว งเดื อ น
พฤษภาคม นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันโปรดปรานของ
ชาวลัตเวียในยามฤดูหิมะโปรยอีกด้วย
กลำงวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
บ่าย
ทัวร์ไลน์ส นาท่านเข้ำชมปรำสำททุไรด้ำ (Turaida Stone Castle) ปราสาททรงป้อมปราการสร้างขึ้น
เมื่อ 800 กว่าปีก่อน ภายหลังจากถูกโจมตีจากสงครามอย่างหนัก
ในช่ ว งยุ ค กลาง ปราสาทป้ อ มปราการแห่ ง นี้ ก็ ไ ด้ ถู ก ซ่ อ มแซม
ปรับปรุง และเปิดให้เข้าเยี่ยมชมเมื่อปี 2012
เย็น
ทัวร์ไลน์ส นาท่านเดินทางสู่กรุงริก้ำ (Riga) เมืองหลวงของประเทศ
ลัตเวีย ตั้งอยู่ปากแม่น้าเดากาวา บริเวณริมฝั่งทะเลบอลติก ถือเป็น
เมืองที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มรัฐบอลติก รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
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การศึ ก ษา อุ ต สาหกรรม และเป็ น เมื อ งท่ า ที่ ส าคั ญ ของประเทศในแถบนี้ ภายในเมื อ งริ ก้า มี ส ถานที่
ท่องเที่ยวที่สะท้อนให้เห็นถึง วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ มากมาย
อาทิเช่น อนุสาวรีย์อิสรภาพ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ เป็นต้น
จากนั้น นาท่านเดินทางเข้าที่พัก Radisson Blu Daugava Hotel
หรือระดับเดียวกัน (พัก 2 คืน)
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม
วันจันทร์ที่ 1 เม.ย. 62 กรุงริก้ำ – จัตุรัสลิวู – อนุสำวรีย์อิสรภำพ – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – โดม สแควร์
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม
ทัวร์ไลน์ส นาท่านชมย่ำนจัตุรัสลิวู (Livu Square) เป็นจัตุรัสที่ใหญ่เป็นอันดับสองของริก้า ปัจจุบันเป็น
แหล่งรวมร้านอาหาร ค่าเฟ่ มากมายหลากหลายร้าน ระหว่างทางใน
การเดินชมย่านจตุรัสนั้นท่านจะสามารถมองเห็นบ้านแมว (The Cat
House) บ้านของพ่อค้าคหบดีคนหนึ่งที่มีตานานกว่าร้อยปี
ชมอนุสำวรีย์อิสรภำพ (Freedom Monument) อนุสาวรีย์ที่ตั้ง
อยู่ในย่านดาวน์ทาวน์ของเมืองริก้า สร้าง ขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1935 ในช่วง
ของการเรียกร้องอิสรภาพของประเทศ ลัตเวียระหว่างปีค.ศ. 1918 –
1940 โดยมีชื่อเรียกหญิงสาวคนนี้ว่า “Milda” โดยอนุสาวรีย์แห่งนี้
ออกแบบโดย Ernests Shtalbergs มี ค วามสู ง ประมาณ 42 เมตร
ด้านบนประดับด้วยรูปปั้นของหญิงสาวที่ถือดาว 3 ดวงไว้ ซึ่งสื่อความ
หมายถึ ง ภู มิ ภ าคทั้ ง สามของประเทศลั ต เวี ย นั่ น ก็ คื อ Kurzeme,
Vidzeme และ Latgale
ถ่ำยภำพกับโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter Church) หนึ่งในโบสถ์โกธิคที่สาคัญ สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง
ในเมืองริก้า ในอดีตโบสถ์แห่งนี้มีชื่อว่า “โบสถ์พ่อค้า” เนื่องจากเคยใช้
เป็นสถานที่สาหรับจัดประชุมของเหล่าพ่อค้าในยุคนั้นๆ โบสถ์เซนต์ปี
เตอร์เป็นโบสถ์แบบกอธิคมาจนถึงปี ค.ศ. 1523 จนกระทั่งถึงช่วงการ
เปลี่ยนนิกายจากคาทอลิกมาเป็นแบบลูเธอรัน โบสถ์แห่งนี้จึงเปลี่ยน
มาเป็นโบสถ์สไตล์บาร็อค แทน จนได้เวลาอันสมควร
กลำงวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
บ่าย
ทัวร์ไลน์ส นาท่านเดินเล่นบริเวณย่ำนโดม สแควร์ (Dome Square) ย่านหัวใจสาคัญของกรุงริก้า ถือว่า
เป็นจัตุรัสที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของกรุงริก้า ย่านนี้มี้ร้านอาหาร
ค่าเฟ่มากมาย และบริเวณใกล้ๆ
ถ่ ำ ยภำพกั บ มหำวิ ห ำร (Dome Cathedral) ซึ่ ง เป็ น โบสถ์ ที่ ถู ก
สร้างขึ้นในปี 1211 โดยบาทหลวง บิชอป Albert และโบสถ์นี้ก็ได้ถูก
ซ่อมแซมบูรณะอีกหลายครั้ง สไตล์ของมหาวิหารจะผสมกันระหว่างโกธิคกับบารอค
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
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จากนั้น นาท่านเดินทางเข้าที่พัก Radisson Blu Daugava Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันอังคำรที่ 2 เม.ย. 62 กรุงริก้ำ – ฟิลส์รันดำเล – พระรำชวังรันดำเล – สุสำนไม้กำงเขน
กรุงวิลนีอุส (ประเทศลิทัวเนีย)
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม
ทัวร์ไลน์ส นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมือ งฟิลส์รันดำเล (Pilsrundale) ประเทศลัตเวีย พร้อมนา
ท่านเข้ำชมพระรำชวังรันดำเล (Rundale Palace) หนึ่ง ในงาน
สถาปัตยกรรมสไตล์บาร๊อคในประเทศลัตเวีย ซึ่ง เคยเป็นสถานที่
ประทั บ ในช่ ว งฤดู ร้ อ นของท่ า นดยุ ค Ernst Johann Biron และ
Russian Empress Anna Ioannovna โดยปราสาทแห่งนี้ได้รับการ
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย ท่านจะได้ชมห้องต่างๆที่ได้รับการ
ตกแต่งอย่างหรูหรา มีความงดงามตระการตา นอกจากนี้ท่านจะยัง
ได้ชมสวนสไตล์ฝรั่งเศส ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม อันเต็มไป
ด้วยสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์
กลำงวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
บ่าย
ทัวร์ไลน์ส นาท่านชมสุสำนไม้กำงเขน (Hill of Crosses) สถานที่
สาคัญทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิค ที่คริสต์ศาสนิกชนให้ความเคารพนับถือ โดยสุสานแห่ง นี้
กาเนิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ซึ่งในอดีตไม้กางเขนจะถูกนามาวางที่
สุสานแห่งนี้ เวลาที่มีการต่อสู้กับผู้บุก รุก หรือเวลาที่มีการเรียกร้อง
อิสรภาพให้กับชาวลิทัวเนีย ซึ่งในปัจจุบันภายในสุสานแห่ง นี้มีไ ม้
กางเกงเขนจานวนมากกว่าหนึ่งแสนอัน ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก และใหญ่
แตกต่างกันออกไป ทาให้สุสานไม้กางเขนแห่งนี้ มีลักษณะเหมือนกับ
เนินเขาไม้กางเขน
เย็น
ทัวร์ไลน์ส นาท่านเดินทางสู่กรุงวิลนีอุส (Vilnius) เมืองหลวง และ
เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศลิทัวเนีย ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออก
เฉียงใต้ บริเวณจุดบรรจบของแม่น้าวิลเนีย และแม่น้า เนริ โดย
เมืองวิลนีอุสมีชื่อเสียงทางด้านงานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ จึงได้รับ
สมญานามว่ า เป็ นเมื องหลวงแห่ ง วั ฒนธรรมของยุโ รปในปี ค.ศ.
2009
จากนั้น นาท่านเดินทางเข้าที่พัก Radisson Blu Hotel Lietuva หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม
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วันพุธที่ 3 เม.ย. 62 กรุงวิลนีอุส – ปรำสำททรำไก – ย่ำนเมืองเก่ำ – ประตูเมือง – โบสถ์เซนต์แอน
กรุงเฮลซิงกิ (ประเทศฟินแลนด์)
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม
ทัวร์ไลน์ส นาท่านชมปรำสำททรำไก (Trakai Castle) หรือปราสาทที่ใครหลายๆคนเรียกว่า Little
Marienburg ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบ เกรฟ ถูกสร้างขึ้น
ในช่ ว งศตวรรษที่ 14 เป็ น ปราสาทที่ ท่ า นแกรนด์ ดุ๊ ก วี เ ทาทั ส
ประสงค์ ใ ช้ ชี วิ ต ในช่ ว งบั้ น ปลาย ก่ อ นที่ จ ะกลายเป็ น คุ ก ในช่วง
ศตวรรษที่ 17 โดยอีกด้านหนึ่งของปราสาท เป็นที่ตั้ง ของโบสถ์
และส านั ก สงฆ์ ใ นนิ ก ายเบเนดิ ก ที น ท่ า นจะได้ ช มความงดงาม
ทัศนียภาพโดยรอบทะเลสาบ ชมตัวปราสาทที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
กลำงวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
บ่าย
ทัวร์ไลน์ส นาท่านชมย่ำนเมืองเก่ำ (Vilnius Old Town) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเขตเมืองเก่าที่ใหญ่ที่สุดในเขต
ยุโรปกลาง มีตึกอาคารเก่าแก่งดงามที่ย้อนยุคไปในช่วงศตวรรษที่ 15 – 16
ถ่ำยภำพกับประตูเมืองวิลนีอุส (Gate of Dawn) เป็นประตูเมืองเก่าทางทิศใต้ที่หลงเหลือเพียงแห่ง
เดียวในเมือง เพราะผลจากการถูกทาลายในช่วงสงคราม
ถ่ำยภำพกับโบสถ์เซนต์แอน (St. Anne’s Church) ที่ได้ขึ้นชื่อว่า
เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สวยที่สุดในวิลนีอุส เป็นโบสถ์แบบโรมัน คาทอลิก
ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าของวิลนีอุส แต่เดิมในช่วงศตวรรษที่ 14 เคย
เป็นโบสถ์ไม้ และต่อมาในปี ค.ศ. 1495 – 1500 มีพระฟรานซิสกัน
ได้สร้างโบสถ์ที่ทาจากหินขึ้นมาแทนที่ และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1581
หลั ง จากนั้ น ได้ มี ก ารต่ อ เติ ม หอระฆั ง แบบนี โ อ กอธิ ค ขึ้ น มาในปี
1874 นอกจากนี้โบสถ์เซนต์แอนแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้
เป็นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก้อีกด้วย
เย็น
ทัวร์ไลน์ส นาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทาง
สู่ประเทศฟินแลนด์
18.05 น.
โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY-1106 นาท่านออกเดินทางสู่ประเทศฟินแลนด์
19.20 น.
เดินทางถึงสนามบินวานตา ประเทศฟินแลนด์ พร้อมนาท่านเดินทางเข้าที่พัก Scandic Simonkentta
หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม
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วันพฤหัสบดีที่ 4 เม.ย. 62 กรุงเฮลซิงกิ – ตูรกู – กรุงเฮลซิงกิ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม
ทัวร์ไลน์ส นาท่านเดินทางสู่เมืองตุรกู (Turku) เมืองที่มีความสาคัญ และเก่าแก่อีกเมืองหนึ่งของประเทศ
ฟินแลนด์ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ และมี
พลเมืองราว 2 แสนคนก่อตั้งในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 13 เคยเป็นเมือง
ท่าสาคัญช่วงที่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศสวีเดน และเคย
เป็ น เมื อ งหลวงในช่ ว งเป็นราชรั ฐ ฟินแลนด์ ระหว่า งปี ค .ศ. 1809 –
1812 ก่อนจะเปลี่ยนเป็นกรุงเฮลซิงกิจวบจนปัจจุบัน
กลำงวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรไทย
บ่าย
ทัวร์ไลน์ส นาท่านชมเขตเมืองเก่ำ (Old Town) ซึ่งยังคงกลิ่นอาย
ของอดีตเมืองหลวงอันเก่าแก่ พร้อมถ่ายภาพกับมหาวิหารแหงเมือง
ตูรกู ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศฟินแลนด์
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
จากนั้น นาท่านเดินทางเข้าที่พัก Scandic Simonkentta หรือระดับเดียวกัน (พัก 2 คืน)
วันศุกร์ที่ 5 เม.ย. 62
กรุงเฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม
ทัวร์ไลน์ส นาท่านชมย่ำนถนนเอสปลำนำดิ (Esplanadi) ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิช
ผสมสวีดิช เรียงรายไปด้วยสินค้าดีไซน์ชื่อดัง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อ
สินค้าตามอัธยาศัย ในย่านถนนคนเดิน หรือห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ที่
เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมราคาพิเศษ
ท่านสามารถเดินเล่นบริเวณตลำดนัดริมทะเล หรือมำร์เก็ต สแควร์
(Market Square) อี ก หนึ่ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของเมื อ งเฮลซิ ง กิ ที่
นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินเที่ยวชมกัน เพราะเป็นตลาดนัดที่มี ชื่อเสียง
ใจกลางเมือง เป็นแหล่งขายของมากมาย ที่นาเอาสิ่งของหลากหลาย
ชนิ ด มาตั้ ง ขายกั น ไม่ ว่ า จะเป็ น อาหารนานาชนิ ด พวกผั ก ผลไม้
หลากหลายประเภท มีปลาแซลมอนขาย แม้กระทั่ง หนัง กวางเรน
เดียร์ก็มีให้เลือกซื้อหากันได้ รวมถึงสินค้าพวกงานฝีมือสวยๆของที่ระลึกต่างๆ
กลำงวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
14.00 น.
ทัวร์ไลน์ส นาท่านเดินทางสู่สนามบินวานตา เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยมีหัวหน้าทัวร์คอย
อานวยความสะดวกทางด้านต่างๆ และการขอคืนภาษี (Tax Refund) (ขอเลทเช็คกิ้งเอ๊าค์)
17.30 น.
โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY-141 นาท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันเสำร์ที่ 6 เม.ย 62 กรุงเทพฯ
07.15 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจยิ่ง..........
***********************************************
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์
ผู้ใหญ่เดินทำง (พักคู่)
ผู้ใหญ่เดินทำง (พักเดี่ยว)

เดินทำงพร้อมกัน 10 ท่ำนขึ้นไป

เดินทำงพร้อมกัน 15 ท่ำนขึ้นไป

ท่านละ 108,000.- บาท

ท่านละ 99,000.- บาท

เพิ่มท่านละ 20,000.- บาท

เพิ่มท่านละ 20,000.- บาท

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม:
* ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด (FINNAIR) (กรุงเทพฯ – กรุงเฮลซิงกิ / กรุงวิลนิอุส – กรุงเฮลซิงกิ /
กรุงเฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ)
*****หากท่านใดมีความประสงค์ Upgrade ตั๋วเครื่องบินโดยสารเป็นชั้นธุรกิจ กรุณาติดต่อทางบริษัทฯ*****
* ค่าวีซ่า และค่าบริการทาวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฟินแลนด์)
* ค่ารถโค้ช, ค่าที่พัก และอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
* หัวหน้าทัวร์บริการความสะดวก, ค่าไกด์ท้องถิ่น
* ค่าน้าหนักกระเป๋าท่านละ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม
* ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,500,000. - บาท
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม:
* ค่า Fuel Surcharge จากทางสายการบิน หากมีการเก็บเพิ่มเติม หลังวันที่ 1 มี.ค. 2562
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น เครื่องดื่ม โทรศัพท์ มินิบาร์ บริการเกี่ยวกับการสื่อสารทุกชนิด ฯลฯ
* ค่าหนังสือเดินทาง, ค่าupgrade ตั๋วเครื่องบิน, optional tour
* ค่าน้าหนักกระเป๋าที่เกิน
* ค่าทิปในการให้บริการจากพนักงานขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
หมำยเหตุ: ราคาที่แจ้งไว้นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้ง นี้ขึ้นอยู่กับราคาของสายการบิน , โรงแรม, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศ ก่อนการเดินทางและจานวนผู้ร่วมเดินทางจริง กรณีที่ท่านต้องการเดินทางกลับไม่พร้อมกับคณะในกรุ๊ป
ทัวร์ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า
*****กำรชำระเงิน : กรุณาชาระค่าจองตั๋วเครื่องบินและที่พัก ท่านละ 20,000.- บาท ที่เหลือชาระภายใน 20 วัน ก่อน
การเดินทาง *****

