
 

 

 
 

ลทิวัเนยี * ลตัเวีย * เอสโทเนยี * ฟินแลนด ์8 วนั 
          … ทอ่งเที�ยวชม 4 นครหลวงอนังามสง่าตื�นตากบัความงามของสถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่แหง่ 

TEMPPELIAUKIO CHURCH นาํทา่นล่องเรือขา้มทะเลบอลตคิ เที�ยวชมเมืองทลัลิน ริกา้และวลินีอุส         
เมืองแหง่มรดกโลกที�ยงัคงมนตเ์สน่หด์งึดดูนกัทอ่งเที�ยวท ั�วโลก ลดัเลาะสูเ่มืองเก่า เจา้ของสมญานาม  

“กรุงโรมแหง่บอลตคิ” พิเศษไปกวา่นั�นชื�นชมกบัความงามของปราสาทสวย 
บนเกาะในทะเลสาบเกรฟ รวมถึงสมัผสับรรยากาศแหง่สนัตภิาพภายหลงัม่านเหล็กล่มสลาย 

 
 
 
 
 
 

 

กาํหนดการเดินทาง 
 

วนัเสาร์ที� 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (1)  กรุงเทพฯ – วลินีอุส     (ลทิัวเนีย)     
06.00 น. คณะพร้อมกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น 4 พบกับ

เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯบริเวณแถว G สายการฟินน์แอร์เคาน์เตอร์ 10-15 
 (หมายเหตุ เคาน์เตอร์สายการบินฟินน์แอร์ เข้าประตู 4) 
08.55 น. ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยเที�ยวบินที� AY142   
15.15 น. แวะเปลี�ยนเครื�องที� เฮลซิงกิ  
16.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงวิลนีอุสโดยเที�วบินที� AY1105 
18.25 น.                ถึงกรุงวิลนีอุส (Vilnius) เมืองหลวงของประเทศลิทวัเนีย 
 นาํท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองนาํชม กรุงวิลนีอุส (Vilnius) ที�ไดชื้�อว่าใหญ่และสวยงามที�สุด

ของประเทศ ตั�งอยู่ในยุโรป ตะวนัออก   ติดทะเลบอลติคระหวา่งลทัเวียกบัรัสเซีย  ทิศตะวนัตก
ของลิทวัเนียเป็นทะเลบอลติค ซึ� งช่วยให้ลิทวัเนียสามารถติดต่อทางทะเลกับประเทศกลุ่ม
สแกนดิเนเวยี โปแลนด ์และเยอรมนีทางทะเลได ้

คํ�า                           รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั HOLIDAY INN VILNIUS หรือเทียบเท่า 
 
 
  



 
 

ลิทวัเนีย – ลตัเวีย – เอสโทเนีย  8 วนั (20 - 27 ต.ค.61)  หนา้ 2 

วนัอาทิตย์ที� 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (2)          วลินีอุส – ทราไก - เคานัส                   (ลทิัวเนีย) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านชม เมืองวิลนีอุส เจา้ของสมญานาม “กรุงโรมแห่งบอลติค” ตั�งอยู่ท่ามกลางแม่นํ� าเนริส 

และแม่นํ�าวลิเนเลที�โอบลอ้มดว้ยขนุเขาที�มีตน้ไมน้านาพนัธ์ุ จึงไดข้ึ�นชื�อว่างามสุดแห่งลิทวัเนีย 
ไดรั้บการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 ชมย่านเมืองเก่า (Vilnius old 
town) ซึ�งไดชื้�อวา่ใหญ่ที�สุดในเขตยุโรปกลาง มีตึกอาคารเก่าแก่งดงามที�ยอ้นอายุไปไดถ้ึงช่วง
ศตวรรษที� 15 – 16 รวมทั�ง Gate of Dawn เป็นประตเูมืองเก่าทางทิศใต ้1 ใน 10 ประตูของเมืองที�
ยงัหลงเหลืออยู่เพราะผลจากการถูกทาํลายในช่วงสงคราม  ชมโบสถ์เซนต์แอน (St. Anne’s 
church) ที�ไดข้ึ�นชื�อว่าเป็นหนึ�งในโบสถ์ที�สวยที�สุดในวิลนีอุส เป็นโบสถ์แบบโรมนั คาทอลิก 
ไดรั้บการขึ�นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก จากองคก์ารยูเนสโกอ้ีกดว้ย นาํท่านเขา้ชมมหาวิทยาลัย
แห่งวิลนีอุส (Vilnius University Ensemble) มหาวิทยาลยัที�เก่าแก่ที�สุดและมีชื�อเสียงที�สุดใน
ยุโรปเหนือ ถูกสร้างขึ�นในปี 1579 เป็นแหล่งสร้างนกัปราชญ์และนกัภาษาศาสตร์มากมายสืบ
มาถึงปัจจุบนั 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองทราไก (Trakai) ห่างจากกรุงวลินีอุสพียง 28 ก.ม. เป็นอดีตเมืองหลวง

เก่า ศูนยก์ลางการปกครองและการทหารสมยัก่อนที�ท่านแกรนด์ดุ๊กเยอดิมินสัจะทรงยา้ยเมือง
หลวงมาอยู่ที�วลินีอุส พาท่านผ่านเสารูปแกะสลกันกับุญเซนตจ์อห์นนาโปมกุ นกับุญอุปถมัภเ์ป็น
ที�ศรัทธาของชาวเมือง แลว้นาํท่านเขา้ชม ปราสาททรา
ไก (Trakai Island Castle) ปราสาทสวยบนเกาะใน 
ทะเลสาบเกรฟ (สร้างขึ� นในศตวรรษที�  14 เป็น 
ปราสาทที�ท่านแกรนด์ดุ๊กวีเทาทสั ประสงค์ใช้ชีวิต
ในช่วงบั�นปลายก่อนที�จะกลายเป็นคุกในช่วงศตวรรษ
ที� 17 อีกดา้นหนึ�งเป็นโบสถ์และสํานักสงฆ์ในนิกาย
เบเนดิกทีน แมจ้ะไม่หลงเหลือสิ�งล ํ�าค่ามากนกั แต่ตวั
ปราสาทก็สามารถบอกเล่าถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตไดเ้ป็นอย่างดี ชมวถิีชีวติความเป็นอยูข่อง
ชาวพื�นเมืองคาราย ชนกลุ่มแรกที�อพยพมาจากเขตทะเลดาํ ที�มีวฒันธรรมและภาษาถิ�น จากนั�นนาํ
ท่านออกเดินทางสู่ เมืองเคานัส (Kaunas) อดีตเคยเป็นเมืองหลวงชั�วคราวของประเทศลิทวัเนีย 
ในช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษที� 20 ตั�งอยู่ตรงที�บรรจบกนัของแม่นํ�าเนริสและแม่นํ�าเนมาน 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั PARK INN KAUNAS HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วนัจนัทร์ที� 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (3)     เคานัส – เนินเขาไม้กางเขน – พระราชวงัรุนดาเล่ – ริก้า   (ลตัเวยี) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านชมเมืองเคานัส (Kaunas)  เมืองที�มีประชากรมากเป็นอนัดบัสองของประเทศลิทวัเนีย รอง

จากวลินีอุสซึ�งยงัเป็นเมืองที�งดงามอีกเมืองหนึ�งของลิทวัเนีย ผ่านชมที�ทาํการศาลาว่าการ (City 
Hall) ปราสาทเคานสั (Kaunas Castle) ปราสาทหินที�สร้างขึ�นมาตั�งแต่ ศตวรรษที� 14 เพื�อป้องกนั 

 การโจมตีทางดา้นศาสนา แรกเริ�มอาคารปราสาทนี� ไดรั้บการบนัทึกไวใ้นปี 1361 แต่ถูกทาํลาย
ดว้ยผู ้ก่อสงครามทางดา้นศาสนาและได้มีการก่อสร้างขึ�นมาใหม่อีกครั� งในปี 1408 จากที�นี
สามารถ 



 
 

ลิทวัเนีย – ลตัเวีย – เอสโทเนีย  8 วนั (20 - 27 ต.ค.61)  หนา้ 3 

 สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของแม่นํ�าทั�งสองสายที�มาบรรจบกนัที�เมืองนี�คือแม่นํ�าเนริสและ
แม่นํ� าเนมานอีกดว้ย ชม Holy Cross Church ที�สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมสมยัใหม่แบบเรอเนส
ซองซ์และวิหารเคานัส (Kaunas Cathdral Bssilica) ที�มีการสร้างแบบผสมผสานตั�งแต่สมยั
ศตวรรษที� 15 จากนั�นนาํท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองชวัเลย์ (Siauliai) เมืองก่าที�เคยผ่านสงคราม
มาถึง 7 ครา และได้รับการบูรณะซ่อมแซมจนกลับมาเป็นศูนย์กลางทางวฒันธรรมและ
อุตสาหกรรมอีกแห่งลิทวัเนีย นาํท่านชม เนินเขาไม้กางเขน (Hill of Crosses) สุสานไมก้างเขน
นบัแสนชิ�นที�ปัจจุบนัยงัคงมีคนนาํมาทิ�งอยู่ต่อเนื�องเป็นสถานที�แห่งความเชื�อของผูน้บัถือศาสนา
คริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกที�มีมาตั�งแต่ยุคสงคราม ใหท้่านไดถ้่ายรูปและชมววิโดยรอบ 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย จากนั�นนาํท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่เมืองฟิลล์รันดาเล่ (Pilsrundale) ประเทศลตัเวีย นาํท่าน

เข้าชมพระราชวังรุนดาเล (Rundale Palace) ที�พาํนักของดยุคแห่งคอร์ทแลนด์ (Dukes of 
Courland) ตวัพระราชวงัออกแบบโดยสถาปนิกชาว   
อิตาเลียนที�ออกแบบพระราชวงัเฮอร์มิเทจที�นครเซนต์
ปีเตอร์เบิร์กทาํให้พระราชวงัแห่งนี� งดงามไม่แพท้ี�ใด
ในยุโรป นอกจากนี�พระราชวงัรุนดาเลยงัได้รับการ  
ยกย่องใหเ้ป็นสุดยอดของการออกแบบสถาปัตยกรรม
ประยุกตข์องสองวฒันธรรมระหวา่งเยอรมนีกบัรัสเซีย
ได้อย่ างลงตัวที� สุดในทวีปยุโรป จากนั� นนําท่าน
เดินทางสู่เมืองริก้า (Riga) เมืองหลวงของลตัเวยี (Latvia) ซี�งเป็นเมืองหลวงที�ใหญ่ที�สุดในบรรดา
เมืองที�อยูใ่นกลุม่บอลติก เป็นเมืองที�มีส่วนผสมของอิทธิพลแบบแลทเวียน รัสเซียและเยอรมนั
รวมกนั โดยมีหลกัฐานการอยู่อาศยัของชาวเยอรมนัในช่วง 6 ศตวรรษแรกของการคน้พบเมือง
ริกา้ในปี ค.ศ.1158 และริกา้ไดไ้ปตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของโปแลนด ์สวเีดนและรัสเซีย  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า 
 นาํเขา้ที�พกั RADISSON BLU ELIZABETE HOTEL RIGA หรือเทียบเท่า 
 

วนัองัคารที�  23 ตลุาคม พ.ศ. 2561 (4)  ริก้า  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชมและบนัทึกภาพความสวยงามของเมืองริกา้ ซึ� งขึ�นชื�อวา่เป็นเมืองที�มีความเฟื� องฟูที�สุด
ในเขตทะเลบอลติค ผ่านชมย่านอัลเบิร์ตและเอลิซาเบธ ที�ยงัคงความงามของสถาปัตยกรรมได้
อย่างสมบูรณ์ที�สุด จากนั�นนาํท่านบนัทึกภาพอาคาร House of Black Head, โบสถ์เซนต์ปีเตอร์,
ประตูเมือง (Swedish Gate) ซึ� งเป็นสิ�งก่อสร้างที�น่าสนใจอีกสิ�งหนึ�งในเมืองริกา้ ประตูนี� เป็นส่วน
หนึ�งของแนวป้อมปราการเก่าซึ�งถูกสร้างขึ�นในปี ค.ศ. 1698 และเป็นป้อมปราการเก่าแห่งเดียวที�
ยงัคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบนัเนื�องจากป้อมปราการแห่งอื�นถูกสร้างขึ�นมาใหม่  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านชมปราสาทริกา (Riga Castle) ชมความงดงามของปราสาทที�ถูกสร้างขึ�นในปี ค.ศ. 1209 

และมีอีกชื�อเรียกวา่ Wittenstein Castle หรือปราสาทสีขาว เนื�องจากใช้หินสีขาวในการก่อสร้าง 
ตวัปราสาทไดถู้กทาํลายในช่วงยุคที�มีศึกสงครามและประชาชนไดม้ีการก่อสร้างปราสาทขึ�นมา 
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 ใหม่สําหรับชาวลิโวเนียน เพื�อที�จะใหเ้ป็นสถานที�ศกัดิ� สิทธิ� และโรงพยาบาล จากนั�นนาํท่านเขา้
ชมมหาวิหารประจําเมืองริก้า (Riga Dome Cathedral) เป็นโบสถ์ที�ถูกสร้างขึ�นในปี 1211 โดย
บาทหลวงบิชอปอลัเบิร์ต และโบสถ์นี� ก็ได้ถูกซ่อมแซมบูรณะอีกหลายครั� ง มีรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมอนัหลากหลาย ทั�งโรแมนซ์ กอธิค และบาร็อก นบัเป็นโบสถ์ที�ใหญ่ที�สุดในบอล
ติก ชมจัตุรัสโดมสแควร์ (Dome Square) ที�ตั�งของมหาวหิารที�ใหญ่ที�สุดในกลุ่มประเทศบอลติค 
จากนั�นอิสระใหท้่านไดพ้กัผ่อนและชอ้ปปิ� งภายในเมืองเก่า 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า  
 นาํเขา้ที�พกั RADISSON BLU ELIZABETE HOTEL RIGA หรือเทียบเท่า 
 

วนัพุธที� 24  ตลุาคม พ.ศ. 2561 (5)              ริก้า – ซิกุลดา (ลตัเวยี) – ปาร์นู – ทาลลนิน์ (เอสโตเนยี) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่เมืองซิกุลดา (Sigulda) เมืองเล็กๆซึ� งมีประชากรไม่ถึงสองหมื�นคนและไม่

ห่างไกลจากนครริกา้ นาํท่านเขา้ชมปราสาททูไรด้า (ที�สร้างขึ�นในปี ค.ศ 1214 โดย อาร์คบิช็อป
แห่งริกา้ เป็นปราสาทก่ออิฐแบบโกธิคซึ�งถูกสร้างต่อเติมและบูรณะมาหลายสมยัจนเป็นลกัษณะ
ของป้อมปราสาทที�สวยงาม แต่ในปี ค.ศ.1776 ปราสาทไดเ้สียหายอย่างหนกัจากเหตุการณ์ไฟ
ไหมแ้ละไม่ไดรั้บการบูรณะจนกระทั�งในช่วงทศวรรษที� 1970 จึงไดรั้บการซ่อมแซมและเปิดเป็น
พิพิธภณัฑใ์นที�สุด 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านเดินทางเลาะริมฝั�งทะเลบอลติคสู่ เมืองพาร์นู (Parnu) ประเทศเอสโนเนีย (Estonia) เมือง

ตากอากาศแสนสวยริมฝั�งทะเลบอลติค ชมบา้นไม ้(Wooden House) สไตล์อาร์นูโว และแบบ
เอสโทเนียดั�งเดิมที�มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัจนกลายเป็นตน้แบบบา้นเรือนที�นาํไปสร้างในสไตน์
บอลติค จากนั�นเดินทางต่อขึ�นสู่เมืองทาลลินน์ (Tallinn) เมืองหลวงและเมืองท่าที�สําคญัที�สุด
ของประเทศเอสโตเนีย 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั RADISSON BLU SKY HOTEL TALLINN หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วนัพฤหัสบดีที� 25 ตลุาคม พ.ศ. 2561 (6)  ทาลลนิน์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเขา้ชมเขตเมืองเก่าของทาลลินน์ (Old Town Square) ที�ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่ง
ยุคกลางที�สวยที�สุดในยุโรปเหนือ เดินชมย่านทุมเปีย (Toompea) ซึ�งเป็นที�ต ั�งของปราสาททมุเปีย 
ปัจจุบนัไดใ้ชเ้ป็นอาคารรัฐสภาและหน่วยงานราชการ, โบสถอ์เลก็ซานเดอร์ เนฟสกี�  (Alexnader 
Nevsky Cathedral) โบสถ์รัสเซียออร์โธดอกซ์ที�ใหญ่ที�สุดในเอสโทเนีย เป็นสถาปัยตกรรมที�

Riga Dome Cathedral 

Turaida Museum Reserve 
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สวยงามมาก แลว้เดินลดัเลาะแนวกาํแพงเมืองสู่จตัุรัสกลางเมืองอนัเป็นที�ต ั�งของศากลางรายลอ้ม
อาคารที�ต่างยุคสมยักนัตั�งแต่ศตวรรษที� 15-17  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย นาํท่านเขา้ชม (Dome Church) โบสถ์ที�เก่าแก่ที�สุดของเอสโตเนียสร้างขึ�นตั�งแต่ศตวรรษที� 13 
ภายในมีสุสานหินอ่อนของชูรั้กพระนางแคทเธอรีนที� 2 แห่งรัสเซียซึ� งแกะสลกัไวอ้ย่างงดงาม 
จากนั�นชมพระราชวังแคทเดอริก (Kadriorg Palace) ถูกสร้างขึ�นตามพระประสงค์ของพระเจา้   
ปีเตอร์มหาราชที� 1 แห่งรัสเซียเพื�อสร้างเป็นที�ประทบัของพระราชินีแคทเธอลีน ปัจจุบนัไดเ้ป็น
พิพิธภณัฑท์ี�จดัแสดงงานศิลปะทั�งภาพวาด งานประติมากรรมต่างๆและผลงานทางศิลปะของ
ประเทศ    

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั RADISSON BLU SKY HOTEL TALLINN หรือเทียบเท่า 

 

วนัศุกร์ที�  26 ตลุาคม พ.ศ. 2561 (7) ทาลลนิน์  –  เฮลซิงก ิ(ฟินแลนด์) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื�อนาํท่านล่องเรือเฟอร์รี�  ขา้มทะเลบอลติค มุ่งหน้าสู่เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) 

เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด ์ซึ� งเป็นเมืองศูนยก์ลางขนบธรรมเนียม วฒันธรรมและสถาปัตยกรรม

ของชาวฟินน ์อีกทั�งยงัเป็นเมืองศูนยก์ลางการเศรษฐกิจของประเทศฟินแลนด์ นาํท่านชมกรุงเฮลซิงกิ 

เจ้าของนาม “ธิดาสาวแห่งทะเลบอลติค” ประชากรกว่าสี�แสนคนที�นี�มีทั� งชาวฟินน์และชาวสวีดิช 

เนื�องจากในอดีตฟินแลนดเ์คยอยูใ่นอารักขาของสวีเดน ประทบัใจกบัสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียที�จตัุรัส

หน้าโบสถ์ ซึ� งเป็นสถานที�ถ่ายทาํภาพยนตร์ชนะรางวลัออสการ์เรื�อง เรดส์ โดยใชฉ้ากมโหฬารของ

เฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราดของสหภาพโซเวียตในอดีต 
เที�ยง                       รับประทานอาหารกลางวนับนเรือ 
บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ� งสินคา้ที�ระลึกภายในเมืองเฮลซิงกิหลงัจากนั�นนาํออกเดินทางสู่สนามบิน

เฮลซิงกิ  

17.30 น.                 นาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพโดยเที�ยวบิน AY 141 

 

วนัเสาร์ที� 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (8)  กรุงเทพฯ 
07.15 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั�น 2 ประตู บี และ ซี) 
 
 หมายเหตุ  
 เนื�องจากที�พกัโรงแรมในยุโรป มีขนาดไม่ใหญ่และบางโรงแรมไม่มีบริการเตียงเสริม หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน 

ทางบริษทัฯ แนะนาํวา่ใหท้่านแยกหอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง เพื�อความสะดวกในการเขา้พกั  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั�งนี�ขึ�นอยู่กบัสภาวะของ สายการบิน 

โรงแรมที�พกัในแต่ละเมือง ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง โดยจะยงัคง
คาํนึงถึงมาตรฐานของเอม็ ดี ทวัร์ 

 ในกรณีที�ท่านมีความประสงค์ที�จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทางกบัคณะทวัร์            
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง หรือ ออกนอกประเทศใด
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ประเทศหนึ�ง เพราะ หนังสือเดินทางราชการ ใช้สําหรับไปราชการเท่านั�น ไม่สามารถนาํมาใชใ้นการเดินทาง
ไปท่องเที�ยวได ้ 

 

 
 

     

ข้อมูลที�ควรทราบเกี�ยวกบัประเทศในยุโรป 
 
วิลนีอุส 

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Avg. Max. -8°C -7°C -3°C 10°C 18°C 21°C 22°C 21°C 16°C 10°C 3°C -5°C 

Avg. Min. -3°C -1°C 3°C 1°C 7°C 10°C 12°C 11°C 7°C 3°C 0°C 0°C 

 
ริก้า 

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Avg. Max. -7°C -7°C -4°C 9°C 16°C 20°C 21°C 21°C 16°C 16°C 3°C -4°C 

Avg. Min. -2°C -1°C 2°C 1°C 5°C 10°C 12°C 11°C 8°C 8°C 0°C 0°C 

 

ทาลลินน์  
 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Avg. Max. -7°C -8°C -4°C 8°C 14°C 19°C 21°C 19°C 14°C 9°C 3°C -5°C 

Avg. Min. -2°C -2°C 1°C 0°C 4°C 9°C 12°C 11°C 7°C 3°C 1°C 0°C 

 

สกุลเงิน ยูโร (EURO)  

 

 
 

) ***ระเบียบการสํารองที�นั�งทัวร์ยุโรป  ) *** โทรศัพท์ตดิต่อหมายเลขภายใน (416) 
1. สํารองที�นั�งล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั พร้อมยื�นหลกัฐานประกอบการยื�นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่านละ 

30,000.- บาท เงินส่วนที�เหลือบริษทัฯ ขอรับชาํระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 15 วนั 
2. กรณีที�ท่านไมส่ามารถเดินทางไปพร้อมคณะไดด้ว้ยประการใดก็ตาม ทางบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเก็บค่าใชจ้่ายใน

ส่วนที�ท่านชาํระไวต้ามระยะเวลาและจาํนวน ดงันี�  
 2.1 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15 – 45 วนั 100%  ของเงินมดัจาํ 
 2.2 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 8 – 14 วนั   50%  ของราคาทวัร์ 
 2.3 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 1 – 7 วนั    100% ของราคาทวัร์ 

 

            

 

 

 
 

http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=1
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=32
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=60
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=91
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=121
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=152
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=182
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=213
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=244
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=274
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=305
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=335
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=1
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=32
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=60
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=91
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=121
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=152
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=182
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=213
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=244
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=274
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=305
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=335
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=1
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=32
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=60
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=91
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=121
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=152
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=182
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=213
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=244
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=274
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=305
http://uk.weather.com/weather/climatology/UKXX0085?dayofyear=335
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อตัราค่าบริการ 
พกัห้องคู่ ท่านละ  99,000.- บาท 
เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 94,000.- บาท 
เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี / มีเตียง (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 91,500.- บาท 
เดก็อายุไม่เกนิ 6 ปี / ไม่มีเตียง (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 89,000.- บาท 
พกัห้องเดี�ยว เพิ�มท่านละ 9,000 .- บาท 
 
อตัรานี�รวม 
 ตั�วเครื�องบินชั�นทศันาจร ไป-กลบั ตามรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีา 
 ค่าภาษสีนามบินกรุงเทพฯ และต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดินทาง (ไม่คุม้ครองโรคประจาํตวั) 
 ค่าใชจ้่ายในต่างประเทศ ประกอบดว้ย :- 
 ค่าที�พกัในโรงแรมที�ไดเ้ลอืกสรรแลว้ ตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารตามรายการ มื�อเชา้แบบบุฟเฟต ์มื�อกลางวนั-คํ�าเป็นอาหารทอ้งถิ�น ไทย จีน สลบักนัไป 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ ตามรายการ 
 ค่าทิป และคา่บริการในการเคลื�อนยา้ยสัมภาระ และกระเป๋าเดนิทาง 

 หวัหนา้ทวัร์ที�มีประสบการณ์คอยดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าบริการในการจดันาํเที�ยว และภาษีมูลค่าเพิ�ม 
 บริการนํ�าดื�มระหวา่งวนั ท่านละ 1 ขวดต่อวนั 
 
ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากการทาํหนงัสือเดินทางหายระหวา่งท่องเที�ยว 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
 ค่านํ�าหนกักระเป๋าที�เกินกาํหนดของสายการบิน โดยปกติสายการบินฟินนแ์อร์ กาํหนดนํ�าหนกักระเป๋าเดินทาง

ชั�นประหยดั 23 กิโลกรัม / 1 ท่าน และกระเป๋าที�นาํขี�นเครื�อง 7 กิโลกรัม 1 ชิ�น / 1 ท่าน  ขอ้มูลอา้งอิงจาก 

https://www.finnair.com/th/gb/customer-care 
 
หมายเหตุ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะของ สายการบิน, 
โรงแรมที�พกัในแต่ละเมือง ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง โดยจะยงัคงคาํนึงถึง
มาตรฐานของเอม็ ดี ทวัร์ 
 

 

วางใจเมื�อไปกบั เอม็ ดี ทวัร์ 
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