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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอสิตันบลู     

2 

สนามบนิอสิตันบลู – สนามบนิทาลลนิน์ – ประเทศเอสโตเนีย – 

เมอืงทาลลนิน์ - เขตเมอืงเกา่ทูมเปีย พระราชวังทูมเปีย – โบสถอ์

เล็กซานเดอร ์เนฟสก ี- โบสถเ์ซนตแ์มรี ่– ป้อมปราการเมอืงเกา่ 
   

Hestia Hotel Susi, 

Estonia 

หรอืเทยีบเทา่  

3 

เมอืงทาลลนิน ์– จัตรัุสกลางเมอืง – รา้นขายยาเกา่แกท่ีส่ดุในโลก – 

The Great Guild Hall – ลัคกีเ้ฮาส ์– ถนนวริู – เมอืงปารนู์ – 

Wooden House - ประเทศลัตเวยี – เมอืงรกิา 
   

Rija VEF Hotel, Latvia 

หรอืเทยีบเทา่  

4 

จัตุรัสทาวน์ฮออล์ – อนุสาวรียนั์กรบโปแลนด์ – บา้นนายหัวด า – 

โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์โบสถเ์ซนตจ์อหน์ The Dome Cathedral – 

อาคารสามพีน่อ้ง – ตลาดกลาง – เมอืงรนุดาเล – พระราชวังรนุดาเล 

– ประเทศลธิัวเนยี – เมอืงชวัเลย ์– สสุานไมก้างเขน เมอืงคาอนัูส 

   
Magnus Hotel, Lithuania 

หรอืเทยีบเทา่  

5 
อาคารศาลาวา่การ – ปราสาทคาอนัูส – วหิารคาอนัูส – เมอืงทราไก  

ปราสาททราไก – เมอืงวลินอีสุ  
   

Ibis Styles Vilnius, 

Lithuania 

หรอืเทยีบเทา่  

6 

โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์แอนด ์พอล – ยา่นเมอืงเกา่ของเมอืงวลิเนยีสอสุ  

โบสถเ์ซนตแ์อน – จตุรัสกลางเมอืง – สนามบนิวลินีอสุ – สนามบนิ

อสิตันบล ู
    

7 สนามบนิอสิตันบล ู– สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย     
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 Day 1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอสิตนับลู 

 

20.00 นัดหมายพรอ้มกนัที ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ ประเทศไทย โปรดสงัเกตปุ้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้าร

ตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

23.00 ออกเดนิทางสู ่ สนามบนิอสิตันบลู ประเทศตรุก ี โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่ TK69 (บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

Day 2 สนามบนิอสิตนับล ู – สนามบนิทาลลนิน ์ – ประเทศเอสโตเนยี – เมอืงทาลลนิ – เขตเมอืงเกา่ทมูเปีย 

พระราชวงัทมูเปีย – โบสถอ์เล็กซานเดอร ์เนฟสก ี– โบสถเ์ซนตแ์มรี ่– ป้อมปราการเมอืงเกา่   

  

05.15 เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตันบลู ประเทศตรุก ีและรอตอ่เครือ่ง 

08.35 น าทา่นออกเดนิทางสู ่ สนามบนิทาลลนิน ์ ประเทศเอสโตเนยี โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่

TK1423 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

11.40 เดนิทางถงึ สนามบนิทาลลนิน ์ ประเทศเอสโตเนยี หลังจากนัน้น าทา่นผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงรับสมัภาระ

พรอ้มออกเดนิทางตามรายการ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง)  

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงทาลลนิน ์ (Tallinn) ประเทศเอสโตเนยี เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทา่หลักของ

ประเทศเอสโตเนยี ตัง้อยูร่มิชายฝ่ังใตข้องอา่วฟินแลนดใ์นภาคกลางตอนบนของประเทศเอสโตเนยี และมี

ทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุคอืทะเลสาบออืเลมสิเต (Lake Ülemiste) อกีทัง้เมอืงแหง่นีเ้ต็มไปดว้ยบา้นเรอืนสวยงาม

มากมาย ยงัคงไดเ้ห็นวัฒนธรรมพืน้เมอืงดัง้เดมิ มรีา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร รา้นกาแฟเล็ก ๆ บรรยากาศ

เงยีบสงบใหน่ั้งพักผอ่นมากมาย เรยีกไดว้า่ทาลลนินนั์น้เป็นเมอืงทีน่่าทอ่งเทีย่วมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของยโุรปเลยก็

วา่ได ้ 

น าทา่นเยีย่มชม เขตเมอืงเกา่ทมูเปีย (Toompea old town) โดยภายในเขตเมอืงเกา่นีท้า่นสามารถ

ชม พระราชวงัทมูเปีย (The Palace of Toompea) ซึง่ในปัจจบุนันีเ้ป็นรัฐสภาแหง่เอสโตเนยี  

จากนัน้น าทา่นชมววิทวิทศันแ์บบพาโนรามาของเมอืงนีซ้ ึง่บอกไดเ้ลยวา่ภาพทีท่กุทา่นไดเ้ห็นเบือ้งหนา้

นัน้ มสีสีนัสดใสสวยงามดจุภาพวาดโดยมโีบสถเ์ซนตโ์อลาฟโดดเดน่เป็นสงา่ 

น าทา่นชม โบสถอ์เล็กซานเดอร ์ เนฟสก ี (Alexander Nevsky Cathedral) เป็นโบสถใ์หญท่ีม่ี

ยอดโดมใหญท่ีส่ดุในเมอืงทาลลนิน ์ ทีไ่มว่า่คณุจะอยูม่มุไหนของเมอืงคณุก็จะสามารถมองเห็นความสวยงามนี ้

ถกูสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1900  

หลังจากนัน้น าทา่นถา่ยรปูคู ่โบสถเ์ซนตแ์มรี ่ (St. Mary Cathedral) โบสถท์ีถ่กูสรา้งขึน้แหง่แรกใน

สถาปัตยกรรมแบบกอธคิในยคุครสิตศ์ตวรรษที ่ 13 ผา่นชม ป้อมปราการเมอืงเกา่ (Tall Herman Tower) เป็น

ลักษณะของป้อมปราการในยคุกลาง  

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก Hestia Hotel Susi, Estonia ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 3 เมอืงทาลลนิน ์– จตัรุสักลางเมอืง – รา้นขายยาเกา่แกท่ีส่ดุในโลก – The Great Guild Hall - ลคักี้

เฮาส ์– ถนนวริ ู– เมอืงปารน์ ู– Wooden House – ประเทศลตัเวยี – เมอืงรกิา  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าทา่นไปยงั จตัรุสักลางเมอืง (Town Hall Square) ถกู

จัดใหเ้ป็นจัตรัุสกลางเมอืงทีจ่ัดไดว้า่ “งดงาม” ทีส่ดุในยโุรป และไดรั้บการ

ประกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกจากองคก์ร UNESCO ในปี ค.ศ.1997 น าทา่น

ชมอาคารบา้นเรอืนทีย่งัคงไดรั้บการบรูณะไวซ้ ึง่ความงดงาม ดว้ย

สถาปัตยกรรมอนัสวยงามแบบกอธคิ โอบลอ้มดว้ยก าแพงเมอืงและป้อม

ปราการในยคุกลาง บา้นเรอืนสวยงามคลาสสคิ บางตกึมอีายเุกอืบพันปี 

เมือ่กอ่นทีน่ีเ่คยเป็นสถานทีซ่ ือ้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้ เป็นเมอืงทา่ที่

เจรญิรุง่เรอืงสดุๆ ปัจจบุนัก็มรีา้นคา้ รา้นขายของทีร่ะลกึ พพิธิภณัฑ ์ แกลลอรี ่

รา้นอาหาร และรา้นกาแฟเล็กๆ ใหน่ั้งพักผอ่นมากมาย บรรยากาศเงยีบสงบ 

น าทกุทา่นเทีย่วชม รา้นขายยาเกา่แกท่ีส่ดุในโลก (The Town Hall Pharmacy) รา้นขายยาทีถ่กู

บนัทกึวา่เปิดกจิการมาตัง้แตปี่ 1422 และยงัคงด าเนนิกจิการมาจนถงึปัจจบุนั The Great Guild Hall อาคารทีถ่กู

จัดอนัดับใหใ้หญเ่ป็นอนัดบัสองรองจากศาลาเทศบาลเมอืงทาลลนิน ์ โดยสมาคมพอ่คา้ไดส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1407 ปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑจ์ัดแสดงเกีย่วกบัประวตัศิาสตรข์องเอสโทเนยี  

จากนัน้ไปชม ลคักีเ้ฮาส ์ (Lucky House) บา้นทีโ่ชคดรีอดพน้จากไฟไหมค้รัง้ใหญข่องเมอืง แลว้

อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืงบนถนนคนเดนิทีเ่ริม่จาก ถนนววรี ู (Viru Gate) ทีม่สีนิคา้พืน้เมอืงอาท ิ อ าพัน, ผา้

ลนินิ เป็นตน้ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางไปยงั เมอืงปารน์ ู (Parnu) ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชัว่โมงโดยประมาณ เมอืงตากอากาศ
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ชือ่ดังในแถบทะเลบอลตกิ เคยเป็นเมอืงทา่ทีส่ าคญัของเอสโตเนยีมากอ่น ตอนนีก้ลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว

ยอดฮติของประเทศ  

น าทา่นชม Wooden House อาคารบา้นเรอืนโบราณตา่งๆ ในสไตลอ์ารท์นูโวทีม่สีไตสเ์ฉพาะตัว เป็น

เสน่หไ์มเ่หมอืนใครทีไ่หน จนกลายเป็นตน้แบบบา้นเรอืนทีถ่กูน าไปสรา้งในสไตนบ์อลตคิ 

จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั ประเทศลตัเวยี (Latvia) ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชัว่โมง 30 นาท ี

โดยประมาณ ประเทศทีเ่ต็มไปดว้ยประวตัศิาสตรแ์ละธรรมชาตอินังดงาม บรรยากาศแบบเมอืงเกา่เขา้กบัยคุ

ปัจจบุนัไดอ้ยา่งลงตวั ไดก้ลิน่อายของอารยธรรมในยคุโซเวยีต ไมว่า่จะเป็นปราสาท อนุสาวรยีท์างประวัตศิาสตร์

ตา่งๆ ป้อมปราการ และอืน่ๆอกีมายทีรั่บรองไดว้า่สวยงามไมค่วรพลาด  

น าทา่นเดนิทงตอ่ไปยงั เมอืงรกิา (Riga) เมอืงหลวงลน้เสน่หร์มิฝ่ังทะเลบอลตกิ มอีายมุากกวา่ 1,000 

ปี เป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศลัตเวยีและใหญท่ีส่ดุในกลุม่ประเทศบอลตกิอกีดว้ย เป็นอกีหนึง่เมอืงทีถ่กูยก

ยอ่งวา่สวยงามมากทีส่ดุในยโุรป ไดรั้บขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก และใหเ้ป็นเมอืงหลวงทาง

วัฒนธรรมของยโุรปเมือ่ปี ค.ศ. 2014 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก Rija VEF Hotel, Latvia ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

Day 4 จตัรุสัทาวนฮ์ออล ์ – อนสุาวรยีน์กัรบโปแลนด ์ – บา้นนายหวัด า – โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์ – โบสถเ์ซนต์

จอหน์ The Dome Cathedral – อาคารสามพีน่อ้ง – ตลาดกลาง – เมอืงรนุดาเล – พระราชวงัรนุดาเล 

– ประเทศลธิวัเนยี – เมอืงชวัเลย ์– สสุานไมก้างเขน – เมอืงคาอนูสั 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเยีย่มชม จตัรุสัทาวนฮ์ออล ์ (Town Hall Square) สถานทีก่ าเนดิตน้ครสิตม์าส มา 500 ปี
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แลว้ ทีน่ยิมประดบัประดาตอน 25 ธันวาคมของทกุปี และตรงกลางจัตรัุสม ีอนุสาวรยีนั์กรบโรแลนด ์ (Statue of 

St. Poland) ผูเ้ขา้มากอ่ตัง้เมอืงรกิา้ยคุเริม่แรก และเป็นนักบญุในเวลาตอ่มา  

ในฝ่ังตรงขา้มน าทา่นชม บา้นนายหวัด า (House of Blackheads) แลนดม์ารค์หา้มพลาดของเมอืง 

เป็นจดุศนูยก์ลางของเมอืงเกา่ สรา้งมาเพือ่เป็นทีร่วมตัวดืม่สงัสรรคข์องนักเดนิทางตา่งชาตแิละพอ่คา้ทีย่งัไม่

แตง่งานทีล่ว้นเป็นเศรษฐ ี สรา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1334 แตถ่กูท าลายในชว่งสมยัสงครามโลกครัง้ที ่ 2 และไดรั้บ

การบรูณะใหมใ่นชว่งปี ค.ศ. 1995 – ค.ศ. 1999 ปัจจบุนับา้นนายหัวด าถกูเปิดไวใ้ชต้อ้นรับแขกบา้นแขกเมอืงคน

ส าคญัเทา่นัน้ นอกจากนัน้ยงัมรีา้นขายของทีร่ะลกึหลายรา้นรอบๆ จัตรัุสแหง่นี ้ 

 

 

 

น าทา่นชม โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์ (St. Peters Church) ถอืเป็นจดุแลนดม์ารค์ส าคญัอกีแหง่หนึง่ของ

เมอืงรกิา้ สรา้งขึน้ครัง้แรกในศตวรรษที ่13 ในสว่นของยอดโบสถท์ ามาจากไม ้ไดรั้บการตดิตัง้ในปี 1690 ซึง่สงู

ทีส่ดุในโลกในขณะนัน้ โบสถเ์คยถกูไฟไหมไ้ปในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 และไดรั้บการบรูณะฟ้ืนฟขูึน้มาใหมใ่น

ปี 1973 โดยทีย่อดเปลีย่นเป็นท าจากโลหะแทน ซึง่ปัจจบุนัมบีรกิารลฟิตใ์หนั้กทอ่งเทีย่วขึน้ไปชมววิเมอืงรกิา้ใน

มมุพาโนรามา *ไมร่วมคา่เขา้และขึน้ลฟิตป์ระมาณ ทา่นละ 9 ยโูร  

หลังจากนัน้เดนิตอ่ไปยงัดา้นหลังเพือ่ชม โบสถเ์ซนตจ์อหน์ (St. John Church) สรา้งขึน้ในปี 1234 

เพือ่ใชเ้ป็นโรงสวดของวดันกิายโดมนิกินัตอ่มาในศตวรรษที ่ 13 กลายเป็นโบสถ ์ และในปี 1582 กก็ลายเป็น

โบสถแ์บบลัตเวยีนโบสถแ์รกในเมอืงรกิา้  

น าทา่นเพลดิเพลนิยา่นใจกลางเมอืงเกา่ Dome Square ชมโบสถป์ระจ าเมอืงรกิา้ The Dome 

Cathedral อยูร่มิจัตรัุส สรา้งเมือ่ปี 1211 ภายในมอีอรแ์กนขนาดใหญท่ีส่ดุในยโุรป โบสถแ์หง่นีม้าปรับปรงุ

ซอ่มแซมอกีครัง้ แลว้เสร็จตอนปี 1999 เพือ่ใหท้ันฉลองพรอ้มกบัรัสเซยีทีค่รบรอบกอ่ตัง้กรงุมอสโกมา 850 ปี 

นอกจากนีบ้รเิวณรอบๆจตัรัุสยงัมอีาคารอืน่รายลอ้มอาทเิชน่ Stock Exchange 1852 – 1855, สถานวีทิยลุตัเวยี 

รา้นอาหาร รา้นกาแฟอกีหลายรา้นดว้ยกนั และนอกจากนีย้งัม ีอาคารสามพีน่อ้ง (The Three Brothers) สรา้งขึน้
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เมือ่ปี 1646 ทีพ่วกพอ่คา้วาณชิมาสรา้งเอาไว ้ชัน้ 2 เป็นทีเ่กบ็ของ สว่นชัน้ลา่งเป็นทีพั่กอาศัย  จากนัน้อสิระให ้

ทา่นไดเ้ดนิเทีย่วชมเมอืงตามอธัยาศัย  

น าทา่นชม ตลาดกลาง (Riga Central Market) เป็นตลาดทีใ่หญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุในยโุรป ไดรั้บการ

ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1998 มพีืน้ทีถ่งึ 72,300 ตารางเมตร มขีายทกุ

อยา่งตัง้แตผ่ลไม ้ผัก อาหารสด ดอกไม ้เสือ้ผา้และเครือ่งใชต้า่งๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางชม พระราชวงัรนุดาเล (Rundale Palace) หรอืพระราชวงัฤดรูอ้น เคยเป็น

สถานทีป่ระทับในชว่งฤดรูอ้นของทา่นดยคุ โดยปราสาทแหง่นีไ้ดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลีย่น ผู ้

ซ ึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดังจากการออกแบบพระราชวังฤดหูนาวแหง่นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ภายในจะพบกบัสิง่ตกแตง่
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ดัง้เดมิ ตัง้แตศ่ตวรรษที ่18 ทัง้เฟอรน์เิจอร ์ภาพวาด และเครือ่งลายครามของราชวงศจ์นี นอกจากนีท้า่นจะยงัได ้

ชมสวนสไตลฝ์ร่ังเศส ทีไ่ดรั้บการตกแตง่อยา่งงดงามอนัเต็มไปดว้ยสสีนัของดอกไมน้านาพันธุ ์ 

น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั ประเทศลทิวัเนยี (Lithuania) ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชัว่โมงโดยประมาณ 

ประเทศเล็กๆ ในยโุรปแถบทะเลบอลตกิ ดนิแดนสวยงามทีจ่ะท าใหค้ณุตกหลมุรัก เพยีงแค ่ 2 เมอืงดังกส็วย

สะกดจนแทบหยดุหายใจ “ทราไก” อดตีเมอืงหลวงเป็นเมอืงแหง่ทะเลสาบแสนโรแมนตกิและสวยงามทีส่ดุแหง่

หนึง่ของโลก ในขณะทีเ่สน่หข์อง “วลินอีสุ” เมอืงหลวงใหม ่ คอืยา่นเมอืงเกา่ทีม่สีถาปัตยกรรม โกธคิ, เรอเนส

ซองส ์และ บารอค หลอมรวมกนัอยา่งกลมกลนืสมกบัทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นเมอืงหลวงแหง่ วัฒนธรรมของยโุรป  

น าทา่นไปยงั เมอืงชวัเลย ์(Siauliai)  

น าทา่นชม สสุานไมก้างเขน (Hill of Crosses) เป็นสถานทีแ่สวงบญุของคนทีนั่บถอืศาสนาครสิต์

นกิายโรมนัคาทอลกิ อยูห่า่งไปทางตอนเหนอืของเมอืงชวัเลยป์ระมาณ 12 กม. มคีวามเชือ่กนัวา่ไมก้างเขนแรก

ถกูวางไวบ้นเนนิเขา ในชว่งปี 1831 สสุานไมก้างเขนถกูท าลายและสรา้งขึน้ใหมใ่นหลายๆครัง้โดยรัฐบาลโซ

เวยีต ในปีพ. ศ. 2536 พระสนัตะปาปาจอหน์ปอลที ่2 ไดเ้ขา้เยีย่มชมสถานทีแ่หง่นี ้ และมคีนมากมายเขา้มาใน

สถานทีศ่กัดิส์ทิธิแ์หง่นี ้ ทีน่ีไ่มไ่ดม้เีพยีงไมก้างเขนเทา่นัน้แตย่งัมรีปูปัน้ของพระแมม่ารยี,์ รปูแกะสลักอืน่ๆรวมกนั

นับแสนชิน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

น าทา่นเดนิทางไปยงั เมอืงคาอนูสั (Kaunas) เมอืงใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของลทิัวเนยี เคานัสเคยเป็น

เมอืงหลวงชัว่คราวของประเทศลทิัวเนยี ในชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 ตัง้อยูต่รงทีบ่รรจบกนัของแมน่ ้าเนรสิ และ

แมน่ ้าเนมาน 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก Magnus Hotel, Lithuania ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 5 อาคารศาลาวา่การ – ปราสาทคาอนูสั – วหิารคาอนูสั – เมอืงทราไก – ปราสาททราไก – เมอืงวลินอีสุ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นถา่ยภาพและชมอาคาร ศาลาวา่การ (City Hall)  

จากนัน้น าทา่นชม ปราสาทเคานสั (Kaunas Castle) ปราสาทหนิทีส่รา้งขึน้มาตัง้แตศ่ตวรรษที ่ 14 

เพือ่ป้องการกนัการโจมทางดา้นศาสนา แรกเริม่อาคารปราสาทนีไ้ดรั้บการบนัทกึไว ้ ในปี 1361 แตถ่กูท าลาย

ดว้ยผูก้อ่สงครามทางดา้นศาสนา และไดม้กีารกอ่สรา้งขึน้มาใหมอ่กีครัง้ในปี 1408 จากทีน่ีส่ามารถชม

ทัศนยีภาพอนังดงามของแมน่า้ทัง้สองสายทีม่าบรรจบกนัทีเ่มอืงนีค้อืแมน่า้เนรสิและแมน่ ้าเนมานอกีดว้ย และชม 

Holy Cross Church ทีส่รา้งขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรมสมยัใหมแ่บบเรอแนสซองส ์ และ วหิารเคานัส (Kaunas 

Cathedral Basilica) ทีม่กีารสรา้งแบบผสมผสานตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่15    

จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั เมอืงทราไก (Trakai) ปัจจบุนัเมอืงเล็กๆทีม่คีวามส าคญัทางดา้น

ประวัตศิาสตรแ์หง่นีไ้ด ้ กลายเป็นจดุหมายปลายทางยอดนยิมของทอ่งเทีย่วไปแลว้ ตวัเมอืงนัน้ถกูลอ้มรอบดว้ย

ทะเลสาบ เป็นทีต่ัง้ของ ปราสาทกลางทะเลสาบ (Trakai Castle) ปราสาททีต่ัง้อยูบ่นเกาะเล็กๆในทะเลสาบกาล

เว ซึง่หลายคนทีเ่คยมาเยอืนตา่งกเ็รยีกขานปราสาทแหง่นีว้า่ Little Marie burg อกีดว้ย  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชม ปราสาททราไก (Trakai Castle) ปราสาทหนิทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่14 โดยดยคุวเีตา

ตาสเจา้ผูค้รองเมอืงทราไก ในสมยัอดตี *กรณีทีท่กุทา่นตอ้งการขึน้ Hot-Air Balloons มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ

ประมาณ ทา่นละ 140 ยโูร 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงั เมอืงวลินอีสุ (Vilnius) เมอืงหลวงของประเทศลธิัวเนยี เป็นเมอืงทีไ่ด ้

ชือ่วา่ใหญ ่และสวยงามทีส่ดุของ ประเทศลธิวัเนยี คน้พบในปี ค.ศ. 1323 ทีต่ัง้อยูต่รงจดุบรรจบของ แมน่ ้าเนรสิ

และ แมน่ ้าวลิเนยี ลอ้มรอบไปดว้ยเนนิเขาทีม่ตีน้ไมเ้ขยีวขจ ีทางยเูนสโกป้ระกาศใหเ้มอืงเกา่วลิเนยีอสุเป็นมรดก
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โลกในปี ค.ศ. 1994 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก Ibis Styles Vilnius, Lithuania ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

Day 6 โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์ แอนด ์พอล – ยา่นเมอืงเกา่ของเมอืงวลิเนยีสอสุ – โบสถเ์ซนตแ์อน – จตรุสักลาง

เมอืง -  ชอ้ปป้ิงบนถนนเยดมิโิน – สนามบนิวลินอีสุ – สนามบนิอสิตนับล ู

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม เมอืงวลินอีสุ (Vilnius)  

โดยน าทา่นชม โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์แอนด ์พอล (Church of St. Peter and Paul) เป็นโบสถแ์บบ

ศลิปะบารอคทีส่วยทีส่ดุของเมอืง มงีานปนูปัน้ถงึ 2 พันชิน้ดว้ยกนั จากนัน้น าทา่นเขา้สู ่ยา่นเมอืงเกา่ของเมอืงวลิ

เนยีสอสุ (Vilnius Old Town) ไดข้ึน้ชือ่วา่เป็นเขตเมอืงเกา่ทีใ่หญท่ีส่ดุในเขตยโุรปกลาง มตีกึอาคารเกา่แก่

งดงามทีย่อ้นยคุไปในชว่งศตวรรษที ่15-16  

น าทา่นชม โบสถเ์ซนตแ์อน (St. Anne’s Church) โบสถแ์บบโรมนัคาทอลกิ ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงเกา่

เดมิในชว่งศตวรรษที ่14 เคยเป็นโบสถไ์ม ้และตอ่มาในปี ค.ศ. 1495 – 1500 มพีระฟรานซสิกนัไดส้รา้งโบสถท์ี่

ท าจากหนิขึน้มาแทนที ่และเสร็จสมบรูณ์ในปี 1581  

จากนัน้น าเทา่นเพลดิเพลนิไปกบั จตรุสักลางเมอืง (Town Hall Square) ชมลานน ้าพขุนาดใหญ ่

อาคารบา้นเรอืนในแบบลทิัวเนยี บางครัง้จัตรัุสแหง่นีม้กัถกูใชเ้ป็นสถานทีจั่ดการแสดงส าคญัๆมากมาย ไมว่า่จะ

เป็น คอนเสริต์ หรอื การฉายโปรเจ็คเตอรข์นาดใหญอ่กีดว้ย  

อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืงเกา่เขตจตรัุสทาวนฮ์อลลห์รอืเลอืกเดนิ ชอ้ปป้ิงบนถนนเยดมิโิน ถนนชอ้ป

ป้ิงขนาดใหญแ่ละทันสมยัของเมอืง  
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ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิวลินอีสุ ประเทศลทิวัเนยี 

19.55 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK1408 (บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

22.35 เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตันบลู ประเทศตรุก ีและรอตอ่เครือ่ง 

 

Day 7 สนามบนิอสิตนับล ู– สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย 

 

01.45 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK68 (บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.25 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ  

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 
พกัหอ้งละ  
2-3 ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็ก/ทา่น 
มเีตยีง/ไมม่เีตยีง 
(อายไุมเ่กนิ 2 - 12 

ปี) 

ราคาทวัร ์
ไมร่วม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคาหอ้ง 
พกัเดีย่ว 

13 – 19 กนัยายน 2565 49,990 49,990 29,990 9,000 

 

อตัราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 20,000 บาท 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 2,500 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่เยอรมัน ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามคา่เงนิในแตล่ะวนั) 

นักทอ่งเทีย่วจ่ายตามจรงิกับศนูยย์ืน่ โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ อ านวยความสะดวกในการยื่น และใหค้ าแนะน าแกท่า่น 

 

ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วนั พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 21,000 บาท/ทา่น และช าระสว่นที่

เหลอื 30 วนั กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ตอ้งช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออก

บตัรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และการแนะน าจาก

เจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซีา่หมูค่ณะกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 

45 วนั วนัหยดุนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลานอ้ยกวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซีา่ประเภทอืน่ซึง่อาจมคีา่ใชจ้่าย

เพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 

 5. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนักทอ่งเทีย่วไดรั้บการตรวจยนืยันวา่มเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความสะอาดหอ้งพักเพิม่เตมิ 

ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

6. ในกรณีทีภ่าครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกักตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทกุประเภท ผู ้

เดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายสว่นนีด้ว้ยตวัทา่นเอง ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 
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โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


