
  

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
   
 
 
 
 
 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล     

2 
สนามบินอิสตันบลู – สนามบินทาลลินน์ – ประเทศเอสโตเนีย – เมืองทาลลินน์  
เขตเมืองเก่าทูมเปีย พระราชวังทูมเปีย – โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี  
โบสถ์เซนต์แมรี่ – ป้อมปราการเมืองเก่า 

   
Hestia Hotel Susi, Estonia 
หรือเทียบเท่า  

3 
เมืองทาลลินน์ – จัตุรัสกลางเมือง – ร้านขายยาเก่าแก่ที ่สุดในโลก – The Great 
Guild Hall – ลัคกี้เฮาส์ – ถนนวิรู – เมืองปาร์นู – Wooden House  
ประเทศลัตเวีย – เมืองริกา 

   
Rija VEF Hotel, Latvia 
หรือเทียบเท่า  

4 

จัตุรัสทาวน์ฮออล์ – อนุสาวรีย์นักรบโปแลนด์ – บ้านนายหัวดำ – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ 
โบสถ์เซนต์จอห์น The Dome Cathedral – อาคารสามพ่ีน้อง – ตลาดกลาง – เมือง
รุนดาเล – พระราชวังรุนดาเล – ประเทศลิธัวเนีย – เมืองชัวเลย์ – สุสานไม้กางเขน 
เมืองคาอูนัส 

   
Magnus Hotel, Lithuania 
หรือเทียบเท่า  

5 
อาคารศาลาว่าการ – ปราสาทคาอูนัส – วิหารคาอูนัส – เมืองทราไก  
ปราสาททราไก – เมืองวิลนีอุส     

Ibis Styles Vilnius, Lithuania 
หรือเทียบเท่า  

6 
โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล – ย่านเมืองเก่าของเมืองวิลเนียสอุส  
โบสถ์เซนต์แอน – จตุรัสกลางเมือง – สนามบินวิลนีอุส – สนามบินอิสตันบลู     

7 สนามบินอิสตันบลู – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย     



Day1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินอิสตนับูล 
 

20.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวย
ความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

23.00 ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินที ่TK69 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง) 

 

Day2 สนามบินอิสตนับลู – สนามบินทาลลินน์ – ประเทศเอสโตเนีย – เมืองทาลลิน – เขตเมืองเก่าทูมเปีย 
พระราชวงัทูมเปีย – โบสถอ์เลก็ซานเดอร ์เนฟสกี – โบสถเ์ซนต์แมรี่ – ป้อมปราการเมืองเก่า 

 
05.15 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี และรอต่อเครื่อง 
08.35 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินที่ TK1423 (บริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
11.40 เดินทางถึง สนามบินทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย หลังจากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระพร้อมออกเดินทางตาม

รายการ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาลลินน์ (Tallinn) ประเทศเอสโตเนีย เป็นเมืองหลวงและเมืองท่าหลักของประเทศเอสโตเนีย ต้ังอยู่ริมชายฝั่งใต้
ของอ่าวฟินแลนด์ในภาคกลางตอนบนของประเทศเอสโตเนีย และมีทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดคือทะเลสาบอือเลมิสเต (Lake Ülemiste) อีกท้ัง
เมืองแห่งน้ีเต็มไปด้วยบ้านเรือนสวยงามมากมาย ยังคงได้เห็นวัฒนธรรมพ้ืนเมืองด้ังเดิม มีร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟเล็ก ๆ 
บรรยากาศเงียบสงบให้น่ังพักผ่อนมากมาย เรียกได้ว่าทาลลินน์น้ันเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหน่ึงของยุโรปเลยก็ว่าได้  นำท่าน
เยี่ยมชม เขตเมืองเก่าทูมเปีย (Toompea old town) โดยภายในเขตเมืองเก่านี ้ท่านสามารถชม พระราชวังทูมเปีย (The Palace of 
Toompea) ซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นรัฐสภาแห่งเอสโตเนีย จากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาของเมืองนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าภาพที่ทุก
ท่านได้เห็นเบื้องหน้าน้ัน มีสีสันสดใสสวยงามดุจภาพวาดโดยมีโบสถ์เซนต์โอลาฟโดดเด่นเป็นสง่า 
นำท่านชม โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral) เป็นโบสถ์ใหญ่ท่ีมียอดโดมใหญ่ที่สุดในเมืองทาลลินน์ ที่ไม่
ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของเมืองคุณก็จะสามารถมองเห็นความสวยงามน้ี ถูกสร้างข้ึนเมื่อปี ค.ศ.1900 หลังจากน้ันนำท่านถ่ายรูปคู่ โบสถ์เซนต์
แมรี่ (St. Mary Cathedral) โบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นแห่งแรกในสถาปัตยกรรมแบบกอธิคในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13  ผ่านชม ป้อมปราการ
เมืองเก่า (Tall Herman Tower) เป็นลักษณะของป้อมปราการในยุคกลาง  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Hestia Hotel Susi, Estonia ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 



 
 

Day3 เมืองทาลลินน์ – จตัุรสักลางเมือง – ร้านขายยาเก่าแก่ท่ีสุดในโลก – The Great Guild Hall 
            ลคัก้ีเฮาส์ – ถนนวิร ู– เมืองปารน์ู – Wooden House – ประเทศลตัเวีย – เมืองริกา

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนำท่านไปยัง จัตุรัสกลางเมือง (Town Hall Square) ถูกจัดให้เป็นจัตุรัสกลางเมืองที่จัด
ได้ว่า “งดงาม” ที่สุดในยุโรป และได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกจากองค์กร UNESCO ใน
ปี ค.ศ.1997 นำท่านชมอาคารบ้านเรือนที่ยังคงได้รับการบูรณะไว้ซึ ่งความงดงาม ด้วย
สถาปัตยกรรมอันสวยงามแบบกอธิค โอบล้อมด้วยกำแพงเมืองและป้อมปราการในยุคกลาง 
บ้านเรือนสวยงามคลาสสิค บางตึกมีอายุเกือบพันปี  เมื ่อก่อนที่นี ่เคยเป็นสถานที่ซื ้อขาย
แลกเปลี ่ยนสินค้า เป็นเมืองท่าที ่เจริญรุ ่งเรืองสุดๆ ปัจจุบันก็มีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก 
พิพิธภัณฑ์ แกลลอรี่ ร้านอาหาร และร้านกาแฟเล็กๆ ให้น่ังพักผ่อนมากมาย บรรยากาศเงียบสงบ 
นำทุกท่านเที ่ยวชม ร้านขายยาเก่าแก่ที ่สุดในโลก (The Town Hall Pharmacy) ร้านขายยาที่ถูก
บันทึกว่าเปิดกิจการมาต้ังแต่ปี 1422 และยังคงดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน The Great Guild Hall อาคารที่ถูกจัดอันดับให้ใหญ่เป็นอันดับสอง
รองจากศาลาเทศบาลเมืองทาลลินน์ โดยสมาคมพ่อค้าได้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1407 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ
เอสโทเนีย จากน้ันไปชม ลัคก้ีเฮาส์ (Lucky House) บ้านที่โชคดีรอดพ้นจากไฟไหม้ครั้งใหญ่ของเมือง แล้วอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองบนถนนคน
เดินที่เริ่มจาก ถนนววีรู (Viru Gate) ที่มีสินค้าพ้ืนเมืองอาทิ อำพัน, ผ้าลินิน เป็นต้น 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองปาร์นู (Parnu) ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมงโดยประมาณ เมืองตากอากาศชื่อดังในแถบทะเลบอลติก เคยเป็นเมืองท่าท่ี
สำคัญของเอสโตเนียมาก่อน ตอนน้ีกลายเป็นสถานที่ท่องเท่ียวยอดฮิตของประเทศ นำท่านชม Wooden House อาคารบ้านเรือนโบราณต่างๆ ใน
สไตล์อาร์ทนูโวที่มีสไตส์เฉพาะตัว เป็นเสน่ห์ไม่เหมือนใครที่ไหน จนกลายเป็นต้นแบบบ้านเรือนที่ถูกนำไปสร้างในสไตน์บอลติค 



 
 

จากน้ันนำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง ประเทศลัตเวีย (Latvia) ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ ประเทศที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และ
ธรรมชาติอันงดงาม บรรยากาศแบบเมืองเก่าเข้ากับยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว ได้กลิ่นอายของอารยธรรมในยุคโซเวียต ไม่ว่าจะเป็นปราสาท อนุสาวรีย์
ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ป้อมปราการ และอื่นๆอีกมายที่รับรองได้ว่าสวยงามไม่ควรพลาด นำท่านเดินทงต่อไปยัง เมืองริกา (Riga) เมืองหลวงล้น
เสน่ห์ริมฝั่งทะเลบอลติก มีอายุมากกว่า 1,000 ปี เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศลัตเวียและใหญ่ท่ีสุดในกลุ่มประเทศบอลติกอีกด้วย เป็นอีกหน่ึงเมือง
ที่ถูกยกย่องว่าสวยงามมากที่สุดในยุโรป ได้รับข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก และให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 
2014 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Rija VEF Hotel, Latvia ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

Day4 จตัุรสัทาวน์ฮออล์ – อนุสาวรีย์นักรบโปแลนด์ – บ้านนายหัวด า – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – โบสถ์เซนต์จอห์น The 
Dome Cathedral – อาคารสามพี่น้อง – ตลาดกลาง – เมืองรุนดาเล – พระราชวงัรุนดาเล – ประเทศลิธวัเนีย – 
เมืองชวัเลย ์– สุสานไม้กางเขน – เมืองคาอนูัส 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเย่ียมชม จัตุรัสทาวน์ฮออล์ (Town Hall Square) เป็นสถานที่กำเนิดต้นคริสต์มาส มา 500 ปีแล้ว ที่นิยมประดับประดาตอน 25 ธันวาคม
ของทุกปี และตรงกลางจัตุรัสมี อนุสาวรีย์นักรบโรแลนด์ (Statue of St. Poland) ผู้เข้ามาก่อตั้งเมืองริก้ายุคเริ่มแรก และเป็นนักบุญในเวลา
ต่อมา ในฝั่งตรงข้ามนำท่านชม บ้านนายหัวดำ (House of Blackheads) แลนด์มาร์คห้ามพลาดของเมือง เป็นจุดศูนย์กลางของเมืองเก่า สร้างมา
เพ่ือเป็นที่รวมตัวด่ืมสังสรรค์ของนักเดินทางต่างชาติและพ่อค้าท่ียังไม่แต่งงานที่ล้วนเป็นเศรษฐี สร้างข้ึนมาในปี ค.ศ. 1334 แต่ถูกทำลายในช่วงสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการบูรณะใหม่ในช่วงปี ค.ศ. 1995 – ค.ศ. 1999 ปัจจุบันบ้านนายหัวดำถูกเปิดไว้ใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองคน
สำคัญเท่าน้ัน นอกจากน้ันยังมีร้านขายของที่ระลึกหลายร้านรอบๆ จัตุรัสแห่งน้ี  
 
 
 
 
 

 



 
 

นำท่านชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peters Church) ถือเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหน่ึงของเมืองริก้า สร้างข้ึนครั้งแรกในศตวรรษที่ 13 ใน
ส่วนของยอดโบสถ์ทำมาจากไม้ ได้รับการติดต้ังในปี 1690 ซึ่งสูงที่สุดในโลกในขณะน้ัน โบสถ์เคยถูกไฟไหม้ไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับ
การบูรณะฟ้ืนฟูข้ึนมาใหม่ในปี 1973 โดยที่ยอดเปลี่ยนเป็นทำจากโลหะแทน ซึ่งปัจจุบันมีบริการลิฟต์ให้นักท่องเที่ยวข้ึนไปชมวิวเมืองริก้าในมุมพา
โนรามา *ไม่รวมค่าเข้าและข้ึนลิฟต์ประมาณ ท่านละ 9 ยูโร  
หลังจากน้ันเดินต่อไปยังด้านหลังเพ่ือชม โบสถ์เซนต์จอห์น (St. John Church) สร้างข้ึนในปี 1234 เพ่ือใช้เป็นโรงสวดของวัดนิกายโดมินิกันต่อมา
ในศตวรรษที่ 13 กลายเป็นโบสถ์ และในปี 1582 ก็กลายเป็นโบสถ์แบบลัตเวียนโบสถ์แรกในเมืองริก้า นำท่านเพลิดเพลินย่านใจกลางเมืองเก่า 
Dome Square ชมโบสถ์ประจำเมืองริก้า The Dome Cathedral อยู่ริมจัตุรัส สร้างเมื่อปี 1211 ภายในมีออร์แกนขนาดใหญ่ท่ีสุดในยุโรป โบสถ์
แห่งนี้มาปรับปรุงซ่อมแซมอีกครั้ง แล้วเสร็จตอนปี 1999 เพื่อให้ทันฉลองพร้อมกับรัสเซียที่ครบรอบก่อตั้งกรุงมอสโกมา 850 ปี นอกจากนี้บริเวณ
รอบๆจัตุรัสยังมีอาคารอื่นรายล้อมอาทิเช่น Stock Exchange 1852 – 1855, สถานีวิทยุลัตเวีย ร้านอาหาร ร้านกาแฟอีกหลายร้านด้วยกัน และ
นอกจากน้ียังมี อาคารสามพี่น้อง (The Three Brothers) สร้างข้ึนเมื่อปี 1646 ที่พวกพ่อค้าวาณิชมาสร้างเอาไว้ ชั้น 2 เป็นที่เก็บของ ส่วนชั้นล่าง
เป็นที่พักอาศัย  จากน้ันอิสระให้ท่านได้เดินเท่ียวชมเมืองตามอัธยาศัย นำท่านชม ตลาดกลาง (Riga Central Market) เป็นตลาดที่ใหญ่และเก่าแก่
ที่สุดในยุโรป ได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1998 มีพ้ืนที่ถึง 72,300 ตารางเมตร มีขายทุกอย่างต้ังแต่ผลไม้ 
ผัก อาหารสด ดอกไม้ เสื้อผ้าและเครื่องใช้ต่างๆ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นำท่านเดินทางชม พระราชวังรุนดาเล (Rundale Palace) หรือพระราชวังฤดูร้อน เคยเป็นสถานที่ประทับในช่วงฤดูร้อนของท่านยุค โดยปราสาท
แห่งน้ีได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน ผู้ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังจากการออกแบบพระราชวังฤดูหนาวแห่งนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ภายในจะ
พบกับสิ่งตกแต่งด้ังเดิม ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ทั้งเฟอร์นิเจอร์ ภาพวาด และเครื่องลายครามของราชวงศ์จีน นอกจากนี้ท่านจะยังได้ชมสวนสไตล์
ฝรั่งเศส ท่ีได้รับการตกแต่งอย่างงดงามอันเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้นานาพันธ์ุ  
นำท่านเดินทางต่อไปยัง ประเทศลิทัวเนีย (Lithuania) ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมงโดยประมาณ ประเทศเล็กๆ ในยุโรปแถบทะเลบอลติก ดินแดน
สวยงามท่ีจะทำให้คุณตกหลุมรัก เพียงแค่ 2 เมืองดังก็สวยสะกดจนแทบหยุดหายใจ “ทราไก” อดีตเมืองหลวงเป็นเมืองแห่งทะเลสาบแสนโรแมนติก
และสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ในขณะที่เสน่ห์ของ “วิลนีอุส” เมืองหลวงใหม่ คือย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรม โกธิค, เรอเนสซองส์ และ บา
รอค หลอมรวมกันอย่างกลมกลืนสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่ง วัฒนธรรมของยุโรป นำท่านไปยัง เมืองชัวเลย์ (Siauliai) นำท่านชม สุสานไม้
กางเขน (Hill of Crosses) เป็นสถานที่แสวงบุญของคนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก อยู่ห่างไปทางตอนเหนือของเมืองชัวเลย์
ประมาณ 12 กม. มีความเชื่อกันว่าไม้กางเขนแรกถูกวางไว้บนเนินเขา ในช่วงปี 1831 สุสานไม้กางเขนถูกทำลายและสร้างข้ึนใหม่ในหลายๆครั้ งโดย
รัฐบาลโซเวียต ในปีพ. ศ. 2536 พระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 ได้เข้าเย่ียมชมสถานที่แห่งน้ี และมีคนมากมายเข้ามาในสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิแห่งน้ี ที่น่ี
ไม่ได้มีเพียงไม้กางเขนเท่าน้ันแต่ยังมีรูปปั้นของพระแม่มารีย์, รูปแกะสลักอื่นๆรวมกันนับแสนชิ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองคาอูนัส (Kaunas) เมืองใหญเ่ป็นอันดับ 2 ของลิทัวเนีย เคานัสเคยเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของประเทศลิทัวเนีย ในช่วงต้น

คริสต์ศตวรรษที่ 20 ต้ังอยู่ตรงที่บรรจบกันของแม่น้ำเนริส และแม่น้ำเนมาน 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก Magnus Hotel, Lithuania ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

Day5 อาคารศาลาว่าการ – ปราสาทคาอนูัส – วิหารคาอนูัส – เมืองทราไก – ปราสาททราไก – เมืองวิลนีอสุ 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านถ่ายภาพและชมอาคาร ศาลาว่าการ (City Hall) จากนั้นนำท่านชม ปราสาทเคานัส (Kaunas Castle) ปราสาทหินที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่
ศตวรรษที่ 14 เพื่อป้องการกันการโจมทางด้านศาสนา แรกเริ่มอาคารปราสาทนี้ได้รับการบันทึกไว้ ในปี 1361 แต่ถูกทำลายด้วยผู้ก่อสงคราม
ทางด้านศาสนา และได้มีการก่อสร้างข้ึนมาใหม่อีกครั้งในปี 1408 จากท่ีน่ีสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้าท้ังสองสายที่มาบรรจบกันที่เมือง
น้ีคือแม่น้าเนริสและแม่น้ำเนมานอีกด้วย และชม Holy Cross Church ที่สร้างข้ึนด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่แบบเรอแนสซองส์ และ วิหารเคานัส 
(Kaunas Cathedral Basilica) ที่มีการสร้างแบบผสมผสานต้ังแต่สมัยศตวรรษที่ 15    
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองทราไก (Trakai) ปัจจุบันเมืองเล็กๆที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้ กลายเป็นจุดหมาย
ปลายทางยอดนิยมของท่องเท่ียวไปแล้ว ตัวเมืองน้ันถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบ เป็นที่ต้ังของ ปราสาทกลางทะเลสาบ (Trakai Castle) ปราสาทที่ต้ัง
อยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบกาลเว ซึ่งหลายคนที่เคยมาเยือนต่างก็เรียกขานปราสาทแห่งน้ีว่า Little Marie burg อีกด้วย  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านชม ปราสาททราไก (Trakai Castle) ปราสาทหินที่สร้างข้ึนในศตวรรษที่ 14 โดยดยุควีเตาตาสเจ้าผู้ครองเมืองทราไก ในสมัยอดีต *กรณีที่
ทุกท่านต้องการข้ึน Hot-Air Balloons มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมประมาณ ท่านละ 140 ยูโร 
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองวิลนีอุส (Vilnius) เมืองหลวงของประเทศลิธัวเนีย เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าใหญ่ และสวยงามที่สุดของ ประเทศ
ลิธัวเนีย ค้นพบในปี ค.ศ. 1323 ที่ตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของ แม่น้ำเนริสและ แม่น้ำวิลเนีย ล้อมรอบไปด้วยเนินเขาที่มีต้นไม้เขียวขจี ทางยูเนสโก้
ประกาศให้เมืองเก่าวิลเนียอุสเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก Ibis Styles Vilnius, Lithuania ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 



 
 

Day6 โบสถเ์ซนต์ปีเตอร ์แอนด ์พอล – ย่านเมืองเก่าของเมืองวิลเนียสอสุ – โบสถเ์ซนต์แอน – จตุรสักลางเมือง  
            ช้อปป้ิงบนถนนเยดิมิโน – สนามบินวิลนีอสุ – สนามบินอิสตนับลู 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านชม เมืองวิลนีอุส (Vilnius) โดยนำท่านชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล (Church of St. Peter and Paul) เป็นโบสถ์แบบศิลปะบา

รอคที่สวยที่สุดของเมือง มีงานปูนปั้นถึง 2 พันชิ้นด้วยกัน จากน้ันนำท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าของเมืองวิลเนียสอุส (Vilnius Old Town) ได้ข้ึนชื่อ

ว่าเป็นเขตเมืองเก่าที่ใหญ่ที่สุดในเขตยุโรปกลาง มีตึกอาคารเก่าแก่งดงามที่ย้อนยุคไปในช่วงศตวรรษที่  15-16 นำท่านชม โบสถ์เซนต์แอน (St. 

Anne’s Church) โบสถ์แบบโรมันคาทอลิก ต้ังอยู่ในเขตเมืองเก่าเดิมในช่วงศตวรรษที่ 14 เคยเป็นโบสถ์ไม้ และต่อมาในปี ค.ศ. 1495 – 1500 มี

พระฟรานซิสกันได้สร้างโบสถ์ที่ทำจากหินขึ้นมาแทนที่ และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1581 จากนั้นนำเท่านเพลิดเพลินไปกับ จตุรัสกลางเมือง (Town 

Hall Square) ชมลานน้ำพุขนาดใหญ่ อาคารบ้านเรือนในแบบลิทัวเนีย บางครั้งจัตุรัสแห่งน้ีมักถูกใช้เป็นสถานที่จัดการแสดงสำคัญๆมากมาย ไม่ว่า

จะเป็น คอนเสิร์ต หรือ การฉายโปรเจ็คเตอร์ขนาดใหญ่อีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าเขตจตุรัสทาวน์ฮอลล์หรือเลือกเดิน ช้อปป้ิงบนถนน

เยดิมิโน ถนนช้อปปิ้งขนาดใหญ่และทันสมัยของเมือง ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินวิลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย 

19.55 ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินที ่TK1408 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
22.35 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี และรอต่อเครื่อง 
 

Day7 สนามบินอิสตนับลู – สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศไทย 

 
01.45 ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินที ่TK68 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
15.25 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ  
 

 

 

 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 
พกัห้องละ  
2-3 ท่าน 

ราคาทวัรเ์ดก็/ท่าน 
มีเตียง/ไม่มีเตียง 

(อายุไม่เกิน 2 - 12 ปี) 

ราคาทวัร ์
ไม่รวม 

ตัว๋เครื่องบิน 

ราคาห้อง 
พกัเด่ียว 

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

อตัราค่าบรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 
อตัราค่าบรกิารนี้ไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ และหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทวัรข์า้งต้นไม่รวมค่าวซ่ีาเยอรมนั ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) 
นักท่องเทีย่วจ่ายตามจรงิกบัศูนยย์ื่น โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยื่น และใหค้ าแนะน าแก่ท่าน 

 
 

ส าคญัโปรดอ่าน 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ก่อน

การเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 30 วนั ต้องช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 
2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความต้องการ) 
3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบิน , รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร 

เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพยีงการ
แนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมขา้งต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วนั วนัหยุด
นักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ขา้งต้น ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึ่งอาจมค่ีาใช้จ่ายเพิม่ หรอืมผีลต่อการ
พจิารณาวซ่ีาของท่าน 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมค่ีาท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เติม ถ้าม ี(ไม่
รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีที่ภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขี้อก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชื้อโควดิ -19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้อง
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายส่วนน้ีดว้ยตวัท่านเอง ถ้าม ี(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 

 



 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


