
 

 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
   
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอสิตนับลู     

2 

สนามบินอิสต ันบลู  – สนามบินทาลลิน น์  – ประเทศ
เอสโตเนีย – เมอืงทาลลนิน์  
เขตเมืองเก่าทูมเปีย พระราชวงัทูมเปีย – โบสถ์อเล็กซาน
เดอร์ เนฟสกี  
โบสถ์เซนต์แมรี ่– ป้อมปราการเมอืงเกา่ 

   

Hestia Hotel Susi, 
Estonia 
หรือเทียบเทา่  

3 

เมืองทาลลินน์ – จตัุรสักลางเมือง – รา้นขายยาเก่าแก่ทีสุ่ด
ในโลก – The Great Guild Hall – ลคักี้เฮาส์ – ถนนวริู – 
เมอืงปาร์นู – Wooden House  
ประเทศลตัเวีย – เมอืงรกิา 

   

Rija VEF Hotel, 
Latvia 
หรือเทียบเทา่  

4 
จตัุรสัทาวน์ฮออล์ – อนุสาวรีย์นกัรบโปแลนด์ – บ้านนาย
หวัด า – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ โบสถ์เซนต์จอห์น The Dome 

   
Magnus Hotel, 
Lithuania 



 

 

 

Day1 สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินอิสตนับลู 
 

20.00 นดัหมายพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสงัเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบ
เจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

23.00 ออกเดินทางสู ่สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่
TK69 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

Day2 สนามบินอิสตันบลู – สนามบินทาลลินน์ – ประเทศเอสโตเนีย – เมืองทาลลิน – เขตเมืองเก่าทูมเปีย 
พระราชวังทูมเปีย – โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี – โบสถ์เซนต์แมรี่  – ป้อมปราการเมืองเก่า 

Cathedral – อาคารสามพี่น้อง – ตลาดกลาง – เมืองรุน
ดาเล – พระราชวงัรุนดาเล – ประเทศลธิวัเนีย – เมอืงชวัเลย์ 
– สสุานไมก้างเขน เมอืงคาอนูสั 

หรือเทียบเทา่  

5 
อาคารศาลาว่าการ – ปราสาทคาอูนัส – วิหารคาอูนัส – 
เมอืงทราไก  
ปราสาททราไก – เมอืงวลินีอสุ  

   

Ibis Styles Vilnius, 
Lithuania 
หรือเทียบเทา่  

6 

โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล – ยา่นเมอืงเกา่ของเมืองวลิ
เนียสอสุ  
โบสถ์เซนต์แอน – จตุรสักลางเมือง – สนามบินวิลนีอุส – 
สนามบนิอสิตนับลู 

    

7 สนามบนิอสิตนับลู – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย     



 

 

 

05.15 เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับูล ประเทศตุรกี และรอตอ่เครือ่ง 
08.35 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิทาลลนิน์ ประเทศเอสโตเนีย โดยสายการบนิ Turkish Airlines 

เทีย่วบนิที ่TK1423 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
11.40 เดนิทางถงึ สนามบนิทาลลนิน์ ประเทศเอสโตเนีย หลงัจากนั้นน าทา่นผ่านดา่นตรวจคนเขา้เมอืง

รบัสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางตามรายการ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ช ั่วโมง)  
น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองทาลลนิน์ (Tallinn) ประเทศเอสโตเนีย เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทา่หลกัของ
ประเทศเอสโตเนีย ต ั้งอยู่ริมชายฝั่ งใต้ของอ่าวฟินแลนด์ในภาคกลางตอนบนของประเทศ
เอสโตเนีย และมทีะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุคอืทะเลสาบออืเลมสิเต (Lake Ülemiste) อกีท ัง้เมอืงแหง่น้ี
เต็มไปด้วยบ้านเรือนสวยงามมากมาย ยงัคงได้เห็นวฒันธรรมพื้นเมืองด ัง้เดิม มีรา้นขายของที่
ระลกึ รา้นอาหาร รา้นกาแฟเล็ก ๆ บรรยากาศเงียบสงบใหน้ั่งพกัผอ่นมากมาย เรียกได้วา่ทาลลนิน์
นัน้เป็นเมอืงทีน่่าทอ่งเทีย่วมากทีส่ดุแหง่หน่ึงของยุโรปเลยก็วา่ได ้น าทา่นเยีย่มชม เขตเมอืงเกา่ทูม
เปีย (Toompea old town) โดยภายในเขตเมืองเกา่น้ีทา่นสามารถชม พระราชวงัทูมเปีย (The 
Palace of Toompea) ซึง่ในปจัจุบนัน้ีเป็นรฐัสภาแหง่เอสโตเนีย จากนั้นน าทา่นชมววิทวิทศัน์
แบบพาโนรามาของเมืองน้ีซึ่งบอกได้เลยว่าภาพที่ทุกท่านได้เห็นเบื้องหน้านั้น มีสีสนัสดใส
สวยงามดุจภาพวาดโดยมโีบสถ์เซนต์โอลาฟโดดเดน่เป็นสงา่ 
น าทา่นชม โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral) เป็นโบสถ์ใหญท่ีม่ี
ยอดโดมใหญ่ที่สุดในเมืองทาลลินน์ ที่ไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของเมืองคุณก็จะสามารถมองเห็น
ความสวยงามน้ี ถูกสรา้งขึ้นเมือ่ปี ค.ศ.1900 หลงัจากนั้นน าทา่นถา่ยรูปคู ่โบสถ์เซนต์แมรี่ (St. 
Mary Cathedral) โบสถ์ทีถู่กสรา้งขึน้แหง่แรกในสถาปตัยกรรมแบบกอธคิในยุคครสิต์ศตวรรษ
ที ่13 ผา่นชม ป้อมปราการเมืองเกา่ (Tall Herman Tower) เป็นลกัษณะของป้อมปราการในยุค
กลาง  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั Hestia Hotel Susi, Estonia ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

 

 



 

 

Day3 เมืองทาลลินน์ – จตัรุสักลางเมือง – ร้านขายยาเก่าแก่ท่ีสดุในโลก – The Great Guild Hall 
            ลั ค ก้ี เฮ า ส์  – ถ น น วิ รู  – เมื อ ง ป า ร์ นู  – Wooden House – ป ร ะ เท ศ ลั ต เ วี ย  – เ มื อ ง ริ ก า

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าทา่นไปยงั จตัุรสักลางเมือง (Town Hall Square) ถูกจดั
ใหเ้ป็นจตัุรสักลางเมืองทีจ่ดัได้ว่า “งดงาม” ทีสุ่ดในยุโรป และได้รบั
การประกาศให้เป็นเมืองมรดกจากองค์กร UNESCO ในปี ค.ศ.
1997 น าท่านชมอาคารบ้านเรือนที่ยงัคงได้รบัการบูรณะไว้ซึ่ง
ความงดงาม ดว้ยสถาปตัยกรรมอนัสวยงามแบบกอธคิ โอบลอ้มดว้ย
ก าแพงเมอืงและป้อมปราการในยุคกลาง บา้นเรือนสวยงามคลาสสคิ 
บางตึกมีอายุ เกื อบพัน ปี  เมื่อก่อนที่ น่ี เคยเป็นสถานที่ซื้ อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้า เป็นเมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองสุดๆ ปัจจุบนัก็มีร้านค้า 
รา้นขายของทีร่ะลึก พิพิธภณัฑ์ แกลลอรี่ รา้นอาหาร และรา้นกาแฟเล็กๆ ให้
นั่งพกัผอ่นมากมาย บรรยากาศเงียบสงบ 
น าทกุทา่นเทีย่วชม รา้นขายยาเกา่แกท่ีส่ดุในโลก (The Town Hall Pharmacy) รา้นขายยาทีถู่กบนัทกึ
วา่เปิดกจิการมาต ัง้แตปี่ 1422 และยงัคงด าเนินกจิการมาจนถงึปจัจุบนั The Great Guild Hall อาคาร
ทีถู่กจดัอนัดบัใหใ้หญเ่ป็นอนัดบัสองรองจากศาลาเทศบาลเมืองทาลลนิน์ โดยสมาคมพอ่คา้ไดส้รา้งขึน้ใน
ปี ค.ศ. 1407 ปจัจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์จดัแสดงเกีย่วกบัประวตัิศาสตร์ของเอสโทเนีย จากนั้นไปชม ลคักี้
เฮาส์ (Lucky House) บา้นทีโ่ชคดีรอดพ้นจากไฟไหมค้ร ัง้ใหญข่องเมือง แลว้อสิระใหท้า่นเดินเลน่ชม
เมอืงบนถนนคนเดนิทีเ่ริม่จาก ถนนววีรู (Viru Gate) ทีม่สีนิคา้พ้ืนเมอืงอาท ิอ าพนั, ผา้ลนิิน เป็นตน้ 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

น าทา่นเดนิทางไปยงั เมืองปาร์นู (Parnu) ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ช ั่วโมงโดยประมาณ เมอืงตากอากาศชือ่ดงั
ในแถบทะเลบอลตกิ เคยเป็นเมืองทา่ทีส่ าคญัของเอสโตเนียมากอ่น ตอนน้ีกลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วยอด
ฮติของประเทศ น าทา่นชม Wooden House อาคารบา้นเรือนโบราณตา่งๆ ในสไตล์อาร์ทนูโวทีม่สีไตส์
เฉพาะตวั เป็นเสน่ห์ไมเ่หมอืนใครทีไ่หน จนกลายเป็นตน้แบบบา้นเรือนทีถู่กน าไปสรา้งในสไตน์บอลตคิ 



 

 

 
 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางต่อไปยงั ประเทศลตัเวีย (Latvia) ใช้เวลาเดินทาง 2 ช ั่วโมง 30 นาท ี
โดยประมาณ ประเทศทีเ่ต็มไปดว้ยประวตัศิาสตร์และธรรมชาตอินังดงาม บรรยากาศแบบเมืองเกา่เขา้กบั
ยุคปจัจุบนัได้อย่างลงตวั ได้กลิ่นอายของอารยธรรมในยุคโซเวียต ไม่ว่าจะเป็นปราสาท อนุสาวรีย์ทาง
ประวตัศิาสตร์ตา่งๆ ป้อมปราการ และอืน่ๆอกีมายทีร่บัรองไดว้า่สวยงามไมค่วรพลาด น าทา่นเดนิทงตอ่ไป
ยงั เมืองริกา (Riga) เมืองหลวงล้นเสน่ห์ริมฝั่ งทะเลบอลติก มีอายุมากกว่า 1,000 ปี เป็นเมืองใหญ่ทีสุ่ด
ของประเทศลตัเวียและใหญท่ีส่ดุในกลุม่ประเทศบอลตกิอกีดว้ย เป็นอกีหน่ึงเมอืงทีถู่กยกยอ่งวา่สวยงามมาก
ทีสุ่ดในยุโรป ได้รบัขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก และใหเ้ป็นเมืองหลวงทางวฒันธรรม
ของยุโรปเมือ่ปี ค.ศ. 2014 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั Rija VEF Hotel, Latvia ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

Day4 จตัุรสัทาวน์ฮออล์ – อนุสาวรีย์นักรบโปแลนด์ – บ้านนายหวัด า – โบสถเ์ซนต์ปีเตอร ์– โบสถเ์ซนต์จอห์น The 
Dome Cathedral – อาคารสามพ่ีน้อง – ตลาดกลาง – เมืองรุนดาเล – พระราชวงัรนุดาเล – ประเทศลิธวัเนีย – 
เมืองชวัเลย ์– สสุานไม้กางเขน – เมืองคาอนัูส 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเยี่ยมชม จตัุรสัทาวน์ฮออล์ (Town Hall Square) เป็นสถานทีก่ าเนิดต้นครสิต์มาส มา 500 ปี
แล้ว ที่นิยมประดบัประดาตอน 25 ธนัวาคมของทุกปี และตรงกลางจตัุรสัมี อนุสาวรีย์นกัรบโรแลนด์ 
(Statue of St. Poland) ผูเ้ขา้มากอ่ต ัง้เมอืงรกิา้ยุคเริม่แรก และเป็นนกับญุในเวลาตอ่มา ในฝั่งตรงขา้ม



 

 

น าทา่นชม บา้นนายหวัด า (House of Blackheads) แลนด์มาร์คหา้มพลาดของเมอืง เป็นจุดศูนย์กลาง
ของเมอืงเกา่ สรา้งมาเพือ่เป็นทีร่วมตวัดืม่สงัสรรคข์องนกัเดนิทางตา่งชาตแิละพอ่คา้ทีย่งัไมแ่ตง่งานทีล่ว้น
เป็นเศรษฐี สรา้งขึ้นมาในปี ค.ศ. 1334 แต่ถูกท าลายในช่วงสมยัสงครามโลกคร ั้งที่ 2 และได้รบัการ
บูรณะใหมใ่นช่วงปี ค.ศ. 1995 – ค.ศ. 1999 ปจัจุบนับา้นนายหวัด าถูกเปิดไวใ้ช้ต้อนรบัแขกบา้นแขก
เมอืงคนส าคญัเทา่นัน้ นอกจากนัน้ยงัมรีา้นขายของทีร่ะลกึหลายรา้นรอบๆ จตัุรสัแหง่น้ี  

 

 
 

น าทา่นชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peters Church) ถือเป็นจุดแลนด์มาร์คส าคญัอกีแหง่หน่ึงของเมอืง
รกิ้า สรา้งขึ้นคร ัง้แรกในศตวรรษที่ 13 ในสว่นของยอดโบสถ์ท ามาจากไม ้ได้รบัการติดต ัง้ในปี 1690 
ซึ่งสูงที่สุดในโลกในขณะนั้น โบสถ์เคยถูกไฟไหม้ไปในช่วงสงครามโลกคร ัง้ที ่2 และได้รบัการบูรณะ
ฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่ในปี 1973 โดยที่ยอดเปลี่ยนเป็นท าจากโลหะแทน ซึ่งปัจจุบนัมีบริการลิฟต์ให้
นกัทอ่งเทีย่วขึน้ไปชมววิเมอืงรกิา้ในมมุพาโนรามา *ไมร่วมคา่เขา้และขึน้ลฟิต์ประมาณ ทา่นละ 9 ยูโร  
หลงัจากนั้นเดินต่อไปยงัด้านหลงัเพื่อชม โบสถ์เซนต์จอห์น (St. John Church) สรา้งขึ้นในปี 1234 
เพื่อใช้เป็นโรงสวดของวดันิกายโดมินิกนัต่อมาในศตวรรษที่ 13 กลายเป็นโบสถ์ และในปี 1582 ก็
กลายเป็นโบสถ์แบบลตัเวียนโบสถ์แรกในเมืองริก้า น าท่านเพลิดเพลินย่านใจกลางเมืองเก่า Dome 
Square ชมโบสถ์ประจ าเมืองริก้า The Dome Cathedral อยู่ริมจตัุรสั สรา้งเมื่อปี 1211 ภายในมี
ออร์แกนขนาดใหญท่ีสุ่ดในยุโรป โบสถ์แหง่น้ีมาปรบัปรุงซอ่มแซมอกีคร ัง้ แลว้เสร็จตอนปี 1999 เพือ่ให้
ทนัฉลองพรอ้มกบัรสัเซียทีค่รบรอบกอ่ต ัง้กรุงมอสโกมา 850 ปี นอกจากน้ีบรเิวณรอบๆจตัุรสัยงัมอีาคาร
อื่นรายล้อมอาทิเช่น Stock Exchange 1852 – 1855, สถานีวิทยุลตัเวีย ร้านอาหาร ร้านกาแฟอีก
หลายรา้นดว้ยกนั และนอกจากน้ียงัม ีอาคารสามพีน้่อง (The Three Brothers) สรา้งขึน้เมือ่ปี 1646 ที่
พวกพอ่คา้วาณิชมาสรา้งเอาไว ้ช ัน้ 2 เป็นทีเ่ก็บของ สว่นชัน้ลา่งเป็นทีพ่กัอาศยั  จากนั้นอสิระใหท้า่นได้
เดินเที่ยวชมเมืองตามอธัยาศยั น าทา่นชม ตลาดกลาง (Riga Central Market) เป็นตลาดทีใ่หญ่และ



 

 

เก่าแก่ที่สุดในยุโรป ได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1998 มี
พื้นทีถ่งึ 72,300 ตารางเมตร มขีายทกุอยา่งต ัง้แตผ่ลไม ้ผกั อาหารสด ดอกไม ้เสือ้ผา้และเครือ่งใชต้า่งๆ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดินทางชม พระราชวงัรุนดาเล (Rundale Palace) หรือพระราชวงัฤดูรอ้น เคยเป็นสถานที่
ประทบัในชว่งฤดูรอ้นของทา่นยุค โดยปราสาทแหง่น้ีไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอติาเลีย่น ผูซ้ึง่
มีชื่อเสียงโด่งดงัจากการออกแบบพระราชวงัฤดูหนาวแห่งนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ภายในจะพบกบัสิ่ง
ตกแต่งด ั้งเดิม ต ั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ท ั้งเฟอร์นิเจอร์ ภาพวาด และเครื่องลายครามของราชวงศ์จีน 



 

 

นอกจากน้ีท่านจะยงัได้ชมสวนสไตล์ฝร ั่งเศส ที่ได้รบัการตกแต่งอย่างงดงามอนั เต็มไปด้วยสีสนัของ
ดอกไมน้านาพนัธุ์  
น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั ประเทศลทิวัเนีย (Lithuania) ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชั่วโมงโดยประมาณ ประเทศ
เล็กๆ ในยุโรปแถบทะเลบอลตกิ ดนิแดนสวยงามทีจ่ะท าใหคุ้ณตกหลุมรกั เพียงแค ่2 เมอืงดงัก็สวยสะกด
จนแทบหยุดหายใจ “ทราไก” อดีตเมอืงหลวงเป็นเมอืงแหง่ทะเลสาบแสนโรแมนตกิและสวยงามทีส่ดุแหง่
หน่ึงของโลก ในขณะทีเ่สน่ห์ของ “วลินีอสุ” เมืองหลวงใหม ่คอืยา่นเมอืงเกา่ทีม่ีสถาปตัยกรรม โกธคิ, เรอ
เนสซองส์ และ บารอค หลอมรวมกนัอยา่งกลมกลืนสมกบัทีไ่ดชื้่อว่าเป็นเมืองหลวงแหง่ วฒันธรรมของ
ยุโรป น าทา่นไปยงั เมืองชวัเลย์ (Siauliai) น าทา่นชม สุสานไมก้างเขน (Hill of Crosses) เป็นสถานที่
แสวงบุญของคนที่นบัถือศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก อยู่ห่างไปทางตอนเหนือของเมืองชวัเลย์
ประมาณ 12 กม. มคีวามเชือ่กนัวา่ไมก้างเขนแรกถูกวางไวบ้นเนินเขา ในชว่งปี 1831 สสุานไมก้างเขน
ถูกท าลายและสรา้งขึน้ใหมใ่นหลายๆคร ัง้โดยรฐับาลโซเวียต ในปีพ. ศ. 2536 พระสนัตะปาปาจอห์นปอล
ที ่2 ได้เข้าเยีย่มชมสถานทีแ่หง่น้ี และมีคนมากมายเขา้มาในสถานทีศ่กัดิส์ทิธิแ์หง่น้ี ทีน่ี่ไมไ่ด้มีเพียงไม้
กางเขนเทา่นัน้แตย่งัมรีูปปั้นของพระแมม่ารีย์, รูปแกะสลกัอืน่ๆรวมกนันบัแสนชิน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

น าทา่นเดนิทางไปยงั เมอืงคาอนูสั (Kaunas) เมอืงใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของลทิวัเนีย เคานสัเคยเป็นเมอืง

หลวงช ั่วคราวของประเทศลทิวัเนีย ในชว่งตน้ครสิต์ศตวรรษที ่20 ต ัง้อยูต่รงทีบ่รรจบกนัของแมน่ ้าเนรสิ 

และแมน่ ้าเนมาน 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั Magnus Hotel, Lithuania ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

Day5 อาคารศาลาว่าการ – ปราสาทคาอนัูส – วิหารคาอนัูส – เมืองทราไก – ปราสาททราไก – เมืองวิลนีอสุ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นถ่ายภาพและชมอาคาร ศาลาว่าการ (City Hall) จากนั้นน าทา่นชม ปราสาทเคานสั (Kaunas 
Castle) ปราสาทหนิทีส่รา้งขึน้มาต ัง้แตศ่ตวรรษที ่14 เพือ่ป้องการกนัการโจมทางดา้นศาสนา แรกเริม่
อาคารปราสาทน้ีไดร้บัการบนัทกึไว ้ในปี 1361 แตถู่กท าลายดว้ยผูก้อ่สงครามทางดา้นศาสนา และไดม้ี
การกอ่สรา้งขึ้นมาใหมอ่ีกคร ัง้ในปี 1408 จากทีน่ี่สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของแมน้่าท ัง้สองสาย
ทีม่าบรรจบกนัทีเ่มอืงน้ีคอืแมน้่าเนรสิและแมน่ ้าเนมานอกีดว้ย และชม Holy Cross Church ทีส่รา้งขึน้
ดว้ยสถาปตัยกรรมสมยัใหมแ่บบเรอแนสซองส์ และ วหิารเคานสั (Kaunas Cathedral Basilica) ทีม่ี
การสรา้งแบบผสมผสานต ัง้แตส่มยัศตวรรษที ่15    
จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองทราไก (Trakai) ปัจจุบนัเมืองเล็กๆที่มีความส าคญัทางด้าน
ประวตัิศาสตร์แห่งน้ีได้ กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของท่องเที่ยวไปแล้ว ตวัเมืองนั้นถูก
ลอ้มรอบด้วยทะเลสาบ เป็นทีต่ ัง้ของ ปราสาทกลางทะเลสาบ (Trakai Castle) ปราสาททีต่ ัง้อยู่บนเกาะ
เล็กๆในทะเลสาบกาลเว ซึ่งหลายคนที่เคยมาเยือนต่างก็เรียกขานปราสาทแหง่น้ีว่า Little Marie burg 
อกีดว้ย  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

น าทา่นชม ปราสาททราไก (Trakai Castle) ปราสาทหนิทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่14 โดยดยุควีเตาตาส
เจา้ผู้ครองเมืองทราไก ในสมยัอดีต *กรณีทีทุ่กทา่นตอ้งการขึ้น Hot-Air Balloons มีคา่ใช้จา่ยเพิม่เติม
ประมาณ ทา่นละ 140 ยูโร 
จากนั้นน าทา่นเดนิทางไปยงั เมืองวลินีอุส (Vilnius) เมอืงหลวงของประเทศลธิวัเนีย เป็นเมอืงทีไ่ดชื้อ่วา่
ใหญ ่และสวยงามทีส่ดุของ ประเทศลธิวัเนีย คน้พบในปี ค.ศ. 1323 ทีต่ ัง้อยูต่รงจุดบรรจบของ แมน่ ้าเน
รสิและ แมน่ ้าวลิเนีย ลอ้มรอบไปดว้ยเนินเขาทีม่ตีน้ไมเ้ขียวขจี ทางยูเนสโกป้ระกาศใหเ้มอืงเกา่วลิเนียอุส
เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั Ibis Styles Vilnius, Lithuania ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

 
 

Day6 โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์แอนด ์พอล – ย่านเมืองเก่าของเมืองวิลเนียสอสุ – โบสถเ์ซนตแ์อน – จตรุสักลางเมือง  
            ช้อปป้ิงบนถนนเยดิมิโน – สนามบินวิลนีอสุ – สนามบินอิสตนับล ู

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม เมืองวิลนีอุส (Vilnius) โดยน าท่านชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล (Church of St. 

Peter and Paul) เป็นโบสถ์แบบศิลปะบารอคที่สวยที่สุดของเมือง มีงานปูนปั้นถึง 2 พนัชิ้นด้วยกนั 

จากนั้นน าทา่นเขา้สู ่ย่านเมืองเก่าของเมืองวิลเนียสอุส (Vilnius Old Town) ได้ขึน้ชื่อวา่เป็นเขตเมือง

เกา่ทีใ่หญท่ีสุ่ดในเขตยุโรปกลาง มีตกึอาคารเกา่แกง่ดงามทีย่อ้นยุคไปในช่วงศตวรรษที่ 15-16 น าทา่น

ชม โบสถ์เซนต์แอน (St. Anne’s Church) โบสถ์แบบโรมนัคาทอลกิ ต ัง้อยูใ่นเขตเมืองเกา่เดมิในช่วง



 

 

ศตวรรษที ่14 เคยเป็นโบสถ์ไม ้และตอ่มาในปี ค.ศ. 1495 – 1500 มพีระฟรานซสิกนัไดส้รา้งโบสถ์ทีท่ า

จากหินขึ้นมาแทนที่ และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1581 จากนั้นน าเท่านเพลิดเพลินไปกบั จตุรสักลางเมือง 

(Town Hall Square) ชมลานน ้าพุขนาดใหญ ่อาคารบา้นเรือนในแบบลทิวัเนีย บางคร ัง้จตัุรสัแหง่น้ีมกั

ถูกใช้เป็นสถานทีจ่ดัการแสดงส าคญัๆมากมาย ไมว่า่จะเป็น คอนเสร์ิต หรือ การฉายโปรเจ็คเตอร์ขนาด

ใหญอ่กีดว้ย อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืงเกา่เขตจตุรสัทาวน์ฮอลล์หรือเลือกเดนิ ช้อปป้ิงบนถนนเยดมิโิน 

ถนนช้อปป้ิงขนาดใหญ่และทนัสมยัของเมือง ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินวิลนีอุส 

ประเทศลทิวัเนีย 

19.55 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK1408 
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

22.35 เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับูล ประเทศตุรกี และรอตอ่เครือ่ง 
 

Day7 สนามบินอิสตนับล ู– สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศไทย 

 
01.45 ออกเดินทางสู ่สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที่ TK68 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
15.25 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ  
 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 
พกัห้องละ  
2-3 ท่าน 

ราคาทวัรเ์ดก็/ท่าน 
มีเตียง/ไม่มีเตียง 

(อายไุม่เกิน 2 - 12 ปี) 

ราคาทวัร ์
ไม่รวม 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคาห้อง 
พกัเด่ียว 

09 – 15 ตุลาคม 2565 51,990 51,990 29,990 9,000 
 

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

ราคาทวัรข์า้งตน้ไม่รวมค่าวซี่าเยอรมนั ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) 
นกัท่องเทีย่วจ่ายตามจรงิกบัศนูยย์ื่น โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยื่น และใหค้ าแนะน าแก่ท่าน 

 
 

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

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

สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 



 

 

3. ท่านทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร 
เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการ
แนะน าเท่านัน้ 

4. นกัท่องเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั วนัหยุด
นักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไว้ขา้งต้น ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึง่อาจมค่ีาใชจ้่ายเพิม่ หรอืมผีลต่อการ
พจิารณาวซี่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนกัท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ ถา้ม ี(ไม่
รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีที่ภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ -19 ทุกประเภท ผู้เดนิทางต้อง
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นนี้ดว้ยตวัท่านเอง ถา้ม ี(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 
 

 


