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วันจันทร์ท่ี 15 กรกฎาคม 2562 (1) กรุงเทพฯ 
19.30 น. คณะพบกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร 
 ชั้น 4 ประตู  9 แถว U เคาน์เตอร ์สายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน์ หัวหน้าทัวร์ และเจ้าหน้าที่ บรษิัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนชัน่นอล  
 ทราเวล หรือส้ันๆ ว่า HIT รอต้อนรับและคอยอํานวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง 
กระเป๋าเล็กถอืติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

 กรุณางดนําของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพับกรรไกรตัดเลบ็ทุกขนาดตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้าม
นําติดตัวขึ้นเครื่องบนิ 

 วัตถุที่เปน็ลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช่ัน น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100ml. แล้วใส่รวมเป็นทีเ่ดียวกันในถุงใสพร้อมทีจ่ะสําแดง
ต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO] 

 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษจีากสนามบิน จะถูกปดิผนึกถุงโดยระบุ วันเดนิทาง เที่ยวบินจึงสามารถนําขึ้นเครื่องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปดิปากถุงโดยเด็ดขาด 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเที่ยวบินที่ TK 069 (ใช้เวลาเดินทาง 10  
 ช่ัวโมง 20 นาที) 
 

วันอังคารท่ี 16 กรกฎาคม 2562 (2) อิสตันบูล (ตุรกี) – วิลเนียสอุส (ลิธัวเนีย) 
05.20 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตนับูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)  
 รอเปลี่ยนเที่ยวบนิ  
08.05 น. นําท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองวิลเนียสอุส (Vilnius) ประเทศลิธัวเนีย (Lithuania) เที่ยวบนิที่ TK 1049 (ใช้เวลา 
 เดินทาง 2 ช่ังโมง 40 นาที) 
10.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติวิลเนียสอุส “Vilnius International Airport” ณ เมืองวิลเนียสอุส  
 (Vilnius) เมืองหลวง และเมืองท่าหลักของ ประเทศลิธัวเนีย (Lithuania) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง)  
 เมืองที่ได้ช่ือว่าใหญ่ และสวยงามที่สุดของ ประเทศลิธัวเนีย (Lithuania) ค้นพบในป ีค.ศ. 1323 ที่ตั้งอยู่ตรงจดุบรรจบ 
 ของ แม่น้ําเนริส “Neris River” และ แม่น้ําวิลเนีย “Vilnia River” และล้อมรอบไปด้วยเนนิเขาที่มีต้นไม้เขียวขจี 
 ทําให้ยูเนสโก้ประกาศให้เมืองเก่า เมืองวิลเนียสอุส (Vilnius) เป็นมรดกโลกในป ีค.ศ. 1994 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลังมื้ออาหาร พาท่านเที่ยวชม เมืองวิลเนียสอุส (Vilnius) โดยเริ่มกันที่ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์แอนด์พอล “St. Peter &  

 Pauls' Church” นอกเมอืงเก่านิดเดียว เปน็โบสถ์แบบศิลปะบารอคที่สวยที่สุดของเมือง มีงานปูนปัน้ถึง 2 พันชิ้น 
 ด้วยกัน จากนั้นนําท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าของเมืองวิลเนียสอุส “Vilnius Old Town” ได้ช่ือว่าเป็นเขตเมืองเก่าที่ใหญ ่
 ที่สุดในเขตยุโรปกลาง มีตึกอาคารเก่าแก่งดงามที่ย้อนยคุไปในช่วงศตวรรษที่ 15 - 16 ชม โบสถ์เซนต์แอน “St. Anne’s  

 Church” โบสถ์แบบโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า เดิมในช่วงศตวรรษที่ 14 เคยเป็นโบสถ์ไม้ และต่อมาในปี ค.ศ.  
 1495-1500 มีพระฟรานซิสกันไดส้ร้างโบสถ์ที่ทําจากหนิขึน้มาแทนที่ และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1581 แล้วชม จัตุรัสกลางเมือง  
 “Town Hall Square” ชมลานน้ําพุขนาดใหญ่ อาคารบ้านเรือนในแบบ ลิธัวเนีย (Lithuania) บางครั้งจัตุรัสแหง่นี ้
 มักถูกใช้เป็นสถานทีจ่ัดการแสดงสําคัญๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น คอนเสิร์ต หรือ การฉายโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่อีกด้วย 
18.30 น. อาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

พักค้างคืน ณ Vilnius Grand Resort Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 (3)  วิลเนียสอุส – ทราไก – ซูเล – ริก้า (ลัตเวีย) 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลังอาหารเช้า นําท่านเดินทางสู ่เมืองทราไก (Trakai) (ระยะทาง 29 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ทีต่ั้งอยู ่
 ทางทศิตะวันตกของ เมืองวิลเนียสอุส (Vilnius) ปัจจุบันเมืองเล็กๆ ที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์แห่งนี้ ได้กลาย  
 เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของท่องเที่ยวไปแล้ว ตวัเมืองนัน้ถกูล้อมรอบด้วยทะเลสาบซ่ึงสามารถมารถประมาณได้ 
 อย่างคร่าวๆ ว่าอยู่ที่ 200 แห่ง โดยมี ทะเลสาบเกรฟ “Galve Lake” เป็นทะเลสาบที่มีความลึกมากที่สุด และเป็นที่ตั้งของ  
 ปราสาทกลางทะเลสาบทราไก “Trakai Castle” ปราสาทที่ตัง้อยู่บนเกาะเล็กๆ ใน ทะเลสาบเกรฟ “Galve Lake”  
 ซ่ึงหลายคนทีเ่คยมาเยือนต่างก็เรยีกขานปราสาทแห่งนี้ว่า “Little Marienburg” อีกด้วย นําท่านชม ปราสาททราไก  
 “Trakai Castle” ปราสาทหินที่สร้างขึน้ในศตวรรษที่ 14 โดยดยุควีเตาตาสเจ้าผู้ครอง เมืองทราไก (Trakai) ในสมัย 
 อดีต ปัจจบุันปราสาทแห่งนี้ถือว่าเป็นปราสาทที่มคีวามสําคัญทางดา้นการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ดีมากแห่งหนึ่งใน ลิธัวเนีย  

 (Lithuania) ก็ว่าได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านออกเดนิทางต่อสู่ เมืองซูเล (Siauliai) (ระยะทาง 222 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองโบราณ 
 ยุคอัศวินทยูทอนช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 เมืองซ่ึงเป็นที่รูจ้ักมักคุ้นของผู้แสวงบุญ นําท่านเดินทางมาเยือนเพื่อสักการะ เนิน 
 แห่งไม้กางเขน “The Hill of Crosses” ที่เต็มไปด้วยไม้กางเขนน้อยใหญ่นบัร้อยนบัพันที่นํามาปักวาง ณ เนินแห่งไม้ 
 กางเขน “The Hill of Crosses” เพื่อเปน็ตัวแทนของการแสดงออกของชาวคาธอลิกใน ลิธัวเนีย (Lithuania) ที่ 
 ต่อสู้เพื่อสันติความสงบสุข โดยเริ่มต้นจากการปักไม้กางเขนจํานวนหนึ่ง ณ สถานที่นีห้ลังจากเกิดการลุกฮือขึ้นต่อต้านของ 
 ชาวนาในปี ค.ศ. 1831 – 1863 จากนั้นเดนิทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ เมืองริก้า (Riga) (ระยะทาง 133 กิโลเมตร ใช้เวลา 
 เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของ ประเทศลัตเวีย (Latvia) เป็นเมืองทีใ่หญท่ี่สุดในบรรดาเมืองที่อยูใ่น กลุม่ 
 บอลติค (Baltic States) ยูเนสโก้ได้ประกาศให้เมอืงเก่ากรุงริกา้เป็นหนึ่งในมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 
18.30 น. อาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

พักค้างคืน ณ Radisson Blu Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันพฤหัสบดีท่ี 18 กรกฎาคม 2562 (4) ริก้า – เบาสเก้ – ริก้า 
07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําคณะออกเดนิทางสู่ เมืองเบาสเก้ (Bauska) (ระยะทาง 74 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) ซ่ึงอยู ่
 ทางตอนใต้ของ เมืองริก้า (Riga) นําคณะเข้าชม พระราชวังรนูดาเล “Rundale Palace” ซ่ึงเป็นพระราชวังที่ใหญ ่
 ที่สดุของ ลตัเวีย (Latvia) ก่อสร้างสไตล์บาร็อคและร็อคโคโค ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลีย่น เป็นคนเดียวกันกับ 
 ผู้สร้าง พระราชวังฤดูหนาว “Winter Palace” ใน นครเซนตป์ีเตอร์สเบิร์ก (St Petersburg) ของ รัสเซีย  
 (Russia) พระราชวังแห่งนี้ถือว่าเป็นพระราชวังฤดูร้อนของท่านดุ๊คแห่งคอร์แลนด์ เอริน์โจฮันนไ์บรอน บรเิวณของ 
 พระราชวังแวดล้อมไปด้วยสวนสวยในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูรอ้น จากนั้นนําท่านเดนิทางกลับสู ่เมืองริก้า (Riga)  
 (ระยะทาง 74 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาท)ี 
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลังอาหารกลางวัน นําท่านชม เมืองริก้า (Riga) ที่ตั้งอยูบ่นปาก แม่น้ําดวินา “Daugava River” เริ่มจาก จัตุรัส 
 ทาวน์ฮออล์ “Town Hall Square” เป็นสถานที่กําเนดิต้นครสิต์มาส มา 500 ปีแล้ว ที่นิยมประดับประดาตอน 25 ธันวา  
 ตรงกลางจัตุรัสมี อนุสาวรียน์ักรบโรแลนด์ “Statue of St.Roland” ผู้ที่เข้ามาก่อตั้ง เมืองรกิ้า (Riga) ในยุคเริม่แรก  
 และเป็นนักบุญในเวลาต่อมา ตรงข้าม ศาลาว่าการ “Town Hall” คือ บ้านแบลก็เฮดส์ “House of Blackheads”  
 จัดเป็นอาคารที่สวยที่สุดในนี้ เปน็ที่พบปะของสมาคมพ่อค้าชาวเยอรมันที่ยังโสด และมาอาศัยอยู่ที่ เมืองริก้า (Riga) เมื่อ 
 ปี 1416 สําหรับ บ้านแบล็กเฮดส ์“House of Blackheads” ที่ถึงแม้ว่าจะเคยถูกทําลายเมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่ 2  
 แต่ได้รับการบูรณะใหมจ่นสวยสด จัดเป็นอาคารที่สวยที่สุดในนี้ นอกจากนั้น ยังมีร้านขายของที่ระลึกหลายๆ ร้านรอบๆ  
 จัตุรัสแห่งนี้ โดยเฉพาะหนังสือทอ่งเที่ยวของเมืองหากซ้ือในนีจ้ะมรีาคาถูกกว่าร้านขายของที่ระลึก ถัดมาจะเป็น โบสถ ์
 เซนต์ปีเตอร์ “St. Peters Church” จุดสําคัญอีกแห่งหนึ่งของ เมืองริก้า (Riga) สร้างขึ้นครัง้แรกในศตวรรษที่ 13  
 ยอดโบสถ์ทีท่ําจากไม้ ได้รับการติดตั้งในปี 1690 ซ่ึงสูงที่สุดในโลก ในขณะนั้น โบสถ์เคยถูกไฟไหม้ไปในช่วงสงครามโลก 
 ครั้งที่ 2 และได้รับการบูรณะฟื้นฟูขึ้นมาใหมใ่นปี 1973 โดยที่ยอดเปลี่ยนเป็นทําจากโลหะแทน ที่นีม่ีลิฟต์ให้นักท่องเที่ยว 
 ขึ้นไปจุดชมวิวดู เมืองริก้า (Riga) ในมุมพาโนรามา ด้านหลัง โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ “St. Peters Church” จะเป็น  
 โบสถ์เซนต์จอหน์ “St.John Church” สร้างขึ้นในปี 1234 เพื่อใช้เป็นโรงสวดของวัดนิกายโดมินิกันต่อมาในศตวรรษ 
 ที่ 13 กลายเปน็โบสถ์ และในปี 1582 ก็กลายเปน็โบสถ์แบบลัตเวียนโบสถ์แรกใน เมืองริก้า (Riga) เดินถดัไปอีกนิดเปน็ 
 ย่านใจกลางเมืองเก่าที่เรียกว่า โดมสแควร ์“Dome Square” มี โบสถ์ประจําเมืองรกิ้า “Riga Dome Cathedral”  
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 อยู่ริมจัตุรัส สร้างเมื่อปี 1211 ข้างในมีออร์แกนขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป โบสถ์แห่งนี้มาปรบัปรุงซอ่มแซมอีกครั้ง แล้วเสร็จ 
 ตอนปี 1999 เพื่อให้ทันฉลองพรอ้มกับ รัสเซีย (Russia) ที่ครบรอบก่อตั้ง กรุงมอสโก (Moscow) มา 850 ปี นอกจากนี ้
 บริเวณจัตุรัสยังมีอาคารอื่นๆ รายล้อมอาทิเช่น ตลาดหุ้น “Stock Exchange”, สถานีวิทยุลัตเวีย “Latvijas Radio”  
 และมีร้านอาหารร้านกาแฟอีกหลายร้านด้วยกัน ใกล้ๆ กันเป็น บ้านสามพี่น้อง “Three Brothers” สร้างขึ้นเมื่อป ีค.ศ.  
 1646 ที่พวกพ่อค้าวาณิชมาสรา้งเอาไว้ ช้ัน 2 เป็นที่เกบ็ของ ส่วนชัน้ล่างเป็นที่พักอาศัย อิสระใหท้่านได้เดนิเที่ยวชมเมืองตาม 
 อัธยาศัย 
18.30 น. อาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

พักค้างคืน ณ Radisson Blu Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันศุกร์ท่ี 19 กรกฎาคม 2562 (5)  ริก้า – ทาลลินน์ (เอสโตเนีย) 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เช้านี้ นําท่านเดนิทางเข้าสู่ เมืองทาลลินน์ (Tallinn) เมืองหลวง และเมืองท่าหลักของ ประเทศเอสโตเนีย (Estonia)  
 (ระยะทาง 358 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) ประเทศที่มั่งคัง่ด้วยแหล่งท่องเที่ยวของยุโรปตอนเหนือ และ 
 ได้ช่ือว่ามีความเก่าแก่ที่สุดใน ทะเลบอลติค “Baltic Sea” โดยเฉพาะเสน่ห์ของเมืองเก่าช่างยั่วยวนใจให้นักท่องเที่ยว 
 เดินทางมาเยี่ยมเยือนเปน็จํานวนมากและดูเหมือนจะค่อยๆ เพิ่มขึน้ในทุกๆ ปี และ ยูเนสโก้ได้ประกาศให้เมืองเก่าทาลลนิน ์
 เป็นหนึ่งในมรดกโลกในปี ค.ศ. 1997 
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลังอาหารกลางวัน  นําลูกค้าบรษิัทไฮไลท์ฯ ชม กรุงทาลลินน์ (Tallinn) เริ่มจาก ย่านทูมพี “Toompea” เป็นที่ตั้ง 
 ของปราสาทและป้อมปราการ อันเปน็ที่พักของเจ้าเมือง และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเมือง เขตนี้เปน็ที่พักอาศัยของ 
 ขุนนางและคนที่มีฐานะดี ชม ปราสาททูมเปีย “Toompea Castle” ซ่ึงปัจจุบันกลายเป็น อาคารรัฐสภาเอสโทเนีย  
 “City Hall” สร้างอยู่บนป้อมปราการเก่าซ่ึงเคยเป็นฐานบัญชาการของกองกําลังต่างชาติในช่วงที่ผลัดกันเป็นเจ้า 
 ผู้ปกครองแผ่นดิน เอสโตเนีย (Estonia) อาคารด้านหน้าเป็นอาคารศิลปะแบบบาร็อกสีชมพูพาสเทลสดใส ดูไม่เหมือน 
 เป็นหน่วยงานราชการ ตรงข้ามกบัปราสาท จะเปน็ โบสถ์อเลก็ซานเดอร์เนฟสกี้ “Alexander Nevsky Cathedral”  

 โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดใน กรุงทาลลินน์ (Tallinn) ประกอบด้วยโดมหัวหอม 5 โดม เด่นสง่า และโมเสกทองด้านหน้าอัน 
 งดงาม โบสถ์หลังนี้สร้างขึ้นโดยคําบัญชาของพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอรท์ี่ 3 โดยใช้ศิลปะแบบรัสเซียในระหว่างปี ค.ศ.  
 1894-1900 ซ่ึงในขณะนัน้ ประเทศเอสโตเนีย (Estonia) ยังตกอยู่ภายใต้การปกครองของ รัสเซีย (Russia) ด้านบน 
 ของโบสถ์มีหอระฆงัใหญ่ที่มีระฆังอยู่ 11 ใบ รวมทั้งระฆังใบใหญ่ที่สุดใน กรุงทาลลินน์ (Tallinn) ซ่ึงมีน้ําหนักถึง 15  
 ตัน จากโบสถ์นี้เราเดินต่อไปอีกราว 50 เมตร ก็ถึง โบสถ์เซ็นท์แมรี่ “St.Mary Cathedral or Toomkirik” เป็น 
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 โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดแหง่หนึ่ง เอสโตเนีย (Estonia) อุทิศแด่พระแม่มารี ตัวโบสถ์เริ่มจากการสร้างด้วยไม้ก่อนในยุคที่  
 เดนมาร์ก (Denmark) ปกครองที่นี่ในปี 1219 ช่วงกลาง ค.ศ.ที ่15 จึงก่อสร้างด้วยหนิ ภายในโบสถ์มีโลงหินตั้งอยู่รอบๆ  
 ตั้งแต่ ค.ศ.13 - 18 มักจะเป็นของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสมัยก่อน และมีตราประจําตระกูลของคนร่ํารวยแขวนตามผนัง และ 
 หลุมฝังศพตามพ้ืน จากนั้นนําท่านเข้าสู่ จัตุรัสกลางเมอืง “Town Hall Square” ซ่ึงเปรียบเสมือนศูนย์กลางการค้าขาย 
 ที่เต็มไปด้วยผู้คนมาจบัจ่ายซ้ือของ และนั่งรับประทานอาหาร รวมถึงนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่มาเยีย่มชมสถานที่นี้ จัตุรัส 
 กลางเมือง “Town Hall Square” นี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO เมื่อปีค.ศ. 1997 
 บริเวณจัตุรัสเต็มไปด้วยอาคารเก่าสไตล์อาร์ตนูโว และโกธิค มี ศาลาว่าการเมือง “Tallinn Town Hall” ที่สร้างใน 
 สไตล์โกธิคตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ทีย่อดมีรูปปัน้ทหารน่ารักๆ ช่ือว่า Vana Toomas และมีสัญลักษณ์มังกรสีเขียวสวมมงกุฎ 
 ประดบัอยู่เหนือกําแพง โดยเช่ือกันว่าเป็นมังกรผู้ปกป้องเมือง ทางทิศเหนือของจัตุรัสตรงกันข้ามกบั ศาลาว่าการเมือง  
 “Tallinn Town Hall” มี แหล่งผลิต และขายยาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป “Town Hall Pharmacy” ยังคงเปิดทําการ 
 อยู่ เปิดขายยามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1422  
18.30 น. อาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

พักค้างคืน ณ  Sokos Viru Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันเสาร์ท่ี 20 กรกฎาคม 2562 (6)  ทาลลินน ์ – เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เช้านี้ นําคณะเดนิทางสู่ท่าเรือ เพือ่ลงเรือเฟอร์รีข่้ามสู่ กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด ์(Finland) (ใช้เวลา 
 ในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของ ประเทศฟินแลนด์ (Finland) เพลิดเพลินไปกับการท่อง ทะเลบอลติค  
 “Baltic Sea” และทิวทัศน์ 2 ฝั่ง ของ ประเทศเอสโตเนีย (Estonia) และ ประเทศฟินแลนด ์(Finland) ที่สวยงาม  
 นําท่านเที่ยวชม กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) ซ่ึงตั้งอยู่บรเิวณ อ่าวฟินแลนด ์“Finland Gulf” จุดแรกนําท่านไปชม โบสถ ์
 เทมเปลิโอคิโอ “Temppeliaukio Church” หรือเป็นที่รูจ้ักกันในนาม โบสถ์หนิ “Rock Church” แต่เดิมเปน็ 
 ภูหินแกรนิตใหญ่ทีต่ั้งเกะกะอยู่กลางเมือง เกือบจะถูกระเบิดทิ้งอยูร่อมร่อ โชคดีที่มีการระดมความเห็นเสนอให้ก่อสร้างเป็น 
 โบสถ์ จนกลายเปน็สถานที่ขึน้ชื่อมาจนทุกวันนี้ โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่มักจะเดินทางมาประกอบพธีิสมรสกันที่นี่ อาจจะเป็น 
 เพราะลักษณะโบสถ์แหง่นี้เก๋ไก๋ดว้ยดีไซน์ ผนังเปน็หนิแกรนิต ด้านบนระบายโปรง่ใหแ้สงเข้า หลงัคาประดับด้วย 
 ลวดทองแดงหนา 1 นิ้ว นํามาขดเป็นวงกลมใหญดู่แปลกตา แต่ชวนใหห้วาดเสียวไม่ได้สําหรับพวกที่ชอบสาบานให้ฟ้าผ่า   
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลังอาหารกลางวัน ไปต่อด้วย  เซเนท สแควร์ “Senate Square” จัตุรัสกลางเมืองที่ใชจ้ัดกิจกรรมใหญ่ๆ  กลางจัตุรัส 
 มี อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ท่ี 2 “Alexander II Monument” ประดษิฐานอยู่ ถัดเป็น วิหารอุสเพนสกี้  
 “Uspensky Cathedral” เด่นตระหง่านตามแบบฉบับสถาปตัยกรรมรัสเซีย เนื่องจากถูกปกครองด้วย รัสเซีย  
 (Russia) มานานถึง 100 ปี สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางเข้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติวานตา “Vantaa  

 International Airport” กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด์ (Finland) เพื่อนาํท่านเดินทางกลับ  
 กรุงเทพฯ (Bangkok) และ มีเวลาให้ท่านไดท้ํา Tax Refund พร้อมช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษภีายในสนามบิน 
19.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) โดยเที่ยวบินที่ TK 1764 (ใช้เวลาเดินทาง 3 ช่ัวโมง 25 นาที) 
22.25 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาตาตุร์ “Ataturk International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)  
 รอเปลีย่นเที่ยวบนิ 
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วันอาทิตย์ท่ี 21 กรกฎาคม 2562 (7) กรุงเทพฯ 
01.25 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเที่ยวบินที่ TK 068 (ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ช่ัวโมง 35 นาที) 
15.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ  
 (Bangkok)  
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

 
 

หมายเหตุ 
-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ํากว่า 20 ท่านโดยทีจ่ะแจ้งใหผู้้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน 
และยินดีทีจ่ะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนใหห้ากท่านต้องการ 
- โรงแรมที่พักตามบรษิัทจัดให้ในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดยีวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า หากวันเข้าพักตรงกับงาน
เทศกาลเทรดแฟรห์รือการประชุมต่างๆอันเป็นผลที่ทําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคํานึงถงึความเหมาะสมเป็นหลัก 
-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีทีเ่กิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบินการนัดหยุดงาน, 
ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตัิเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไว้ให้ได้มากที่สุด  
-  บริษทัฯ ต้องขอกราบอภัยในการสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผู้เดินทางที่เปน็เด็ก อายุต่ํากว่า 2 ขวบ และ ท่านที่ต้องใช้ Wheelchair เว้นแตม่ี
การตกลงกับพนักงานขาย  
-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หากท่านใช้หนังสือเดนิทางข้าราชการ แล้วถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกประเทศใด
ประเทศหนึ่ง 
- ในกรณีที่ท่านที่จะต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งพนักงานขายเพื่อขอการันตีว่ากรุ๊ปออกเดินทางแนน่อนก่อน หากท่าน
ออกตั๋วโดยไม่ได้รับคํายืนยนัจากพนักงานขายแล้วกรุ๊ปนั้นออกเดนิทางไม่ได้ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนีเ้ปน็การชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทัตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคนื ในกรณีทีท่า่น
ปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเปน็กรณี  
- บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระมาแล้วหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าเมือง อัน
เนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อก่อนทําการจองและวางมัดจําทัวร ์เพื่อให้ท่านได้เดนิทางไปกับ HIT อย่างมีความสุข  
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อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ ่ พักห้องคู่      ท่านละ  62,900.-   บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน  ท่านละ  61,000.-   บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ท่านละ  57,900.-   บาท 
หักตั๋วเครื่องบิน      ท่านละ  27,000.-   บาท 
พักเดี่ยวเพ่ิม       ท่านละ    8,000.-   บาท 

 

อัตรานี้รวม 
1. ตั๋วเครื่องบินช้ันท่องเที่ยว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ – อิสตันบลู – วิลเนียสอุส // เฮลซิงกิ – อิสตันบูล – 

กรุงเทพฯ ** Tax – Insurance – Fuel Charge ที่เรียกเกบ็เพิ่มโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวัน
ดังกล่าว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบรษิัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนมกราคม 2562 

2. ค่าธรรมเนียมในการขอวซี่า 
3. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน จํานวน 4 คืน พรอ้มอาหารเช้าแบบบุฟเฟต ์
4. รถบัสปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถที่ชํานาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบัรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่งเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าทิปคนขับรถ และไกค์ท้องถิ่น  
7. อาหารมาตรฐาน รวมเปน็อาหารกลางวัน 5 มื้อ และอาหารคํ่า 4 มื้อ  
8. หัวหน้าทัวร์ผู้มปีระสบการณ์นําเที่ยว ให้ความรู้ สนุกสนาน และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกันอบุัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. - บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่าง

การเดินทาง 50%) 
 

อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก, ค่าอาหารท่ีสั่งมาทานในห้องพกั ฯลฯ 
3. ค่าเครื่องดื่มและอาหารท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กบัการบริการ  
5. อัตราผกผันน้ํามันและภาษีต่างๆ หากมีการปรบัขึน้จากสายการบิน 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าใบใหญ่ ขึ้นสูห่้องพัก 
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การยกเลิกการเดินทาง และ การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน    คืนเต็มจํานวน 

 ยกเลิกการเดินทาง 20 - 29 วันขึ้นไป  หักค่าใช้จ่าย ท่านละ 30,000.- บาท 

 ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร ์

 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวันเดนิทาง สามารถทําได้ล่วงหน้าก่อนการเดนิทางจริง 21 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ 30 วันก่อนการ
เดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON  (เทศกาลปีใหม,่ ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป–กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเปน็ผู้กําหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษทัฯ ได้ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดนิทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อ
ยืนยันในกรณีทีต่ั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชําระเงนิค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

 

โรงแรม และ ห้องพัก 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมักมีความแตกต่างกัน ซ่ึงอาจจะทําใหท้่าน
ไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น  

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3 – 4 เท่าตัว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่างสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คอื 20 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารช้ันประหยดั/

Economy Class Passenger)การเรียกค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินทีท่่านไม่อาจปฏิเสธได้ 
 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึน้เครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง 

ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเิมตร (18 นิ้ว) 
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใช้จา่ยในน้ําหนักส่วนทีเ่กิน  
 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย 
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เอกสารที่ใช้ในการยื่นวซี่าประเทศฮังการี (ลัตเวีย) 
1 พาสปอร์ตที่มีอายุคงเหลือไม่ต่ํากว่า 6 เดือนนับจากวันเดนิทาง (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย) 
2 รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ฉากหลังสีขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และอัดจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น (สถานทูตเข้มงวดมากเรือ่งรูปถ่าย) 
3 ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน (สูตบิัตรกรณีที่อายุต่ํากว่า 20 ปี)ทะเบยีนสมรส-หย่า-มรณะบัตร(ถ้ามี โดยเฉพาะท่านที่ใช้คํานําหน้าเป็น

นาง) ใบเปลี่ยนช่ือนามสกุล (ถ้ามี) (เปน็สําเนาทั้งหมด) 
4 หลักฐานการงานกรุณาระบุ“TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 

 ใช้หนังสือรับรองจากสถานทีท่ํางานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตําแหนง่ เงินเดือน วันทีเ่ข้าทํางานและระบุวันลา 
 เจ้าของกิจการ ใช้สําเนาทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสียภาษี 
 นักเรียน นักศึกษา ให้ใชห้นังสือรบัรองการเรียนเปน็ภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาที่เรียนอยู ่
 ประกอบอาชีพอิสระ ทําจดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมทัง้เอกสารการเสียภาษี                                               

5. หลักฐานการเงิน 
 กรณอีอกค่าใช้จ่ายเอง ใช้หนังสือรับรองบัญชีท่ีออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์เปน็ภาษาอังกฤษ พร้อมสําเนาสมุดบัญชี

เคลื่อนไหวย้อนหลัง 6 สามารถใช้บัญชีฝากประจําในการประกอบการย่ืนเพิ่มเติมได้ แต่ต้องใช้หนงัสือรับรองบญัชีที่ออกจากทาง
ธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ  และสําเนาสมุดบัญชีย้อนหลงั 6 เดือน (สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนั) 

 กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ให้บคุคลที่ออกค่าใช้จ่าย (ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านัน้)ทําหนังสือรบัรองบัญชีท่ีออกจาก
ทางธนาคาร และระบุชื่อผูเ้ดินทางในหนังสือรับรอง พร้อมสําเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมแนบสําเนาทะเบียนบ้าน และ
บัตรประชาชนของผู้ออกค่าใช้จ่ายให ้

6. หนังสอืยินยอมให้เด็กเดนิทางไปต่างประเทศ (กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20ปี) ในกรณีเด็กไม่ได้เดนิทางไปกับบดิา มารดา หรือท่านใดท่าน
หนึ่ง ทําที่เขตหรืออําเภอเท่านัน้ พร้อมสําเนาบัตรประชาชน 

 

*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า *** 
สถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า 30วันทําการ 

สถานทูตฮังการีตัง้อยู่ที่ช้ัน 14 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ใกล้กับรถไฟฟ้าสถานีเพลินจิต 
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แบบฟอร์มการจองทัวร ์ 

พนักงานที่ติดต่อ......................................  ชื่อผู้จอง.......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม.............................................................. 

กําหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จํานวน ผู้ใหญ่......................... ท่าน     เด็กอายุ 2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายุต่ํากว่า 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบขุอ้มูลประเภทอาหารท่ีต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเนือ้วัว ** 

No. NAME No.Passport Date of birth 
ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

 
เงื่อนไขการจอง 
 1. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 5 วัน หลังจากการทําการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ชื่อบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขท่ี 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณิชย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขท่ี 233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 639-1-06438-3 
  
 2.  ส่วนที่เหลือชําระก่อนออกเดินทาง 15 วัน 

 


