ลิทวั เนีย * ลัตเวีย * เอสโทเนีย * ฟิ นแลนด์ 8 วัน
… ท่องเทียวชม 4 นครหลวงอันงามสง่าตืนตากับความงามของสถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นแห่ง
TEMPPELIAUKIO CHURCH นําท่านล่องเรือข้ามทะเลบอลติค เทียวชมเมืองทัลลิน ริกา้ และวิลนีอุส
เมืองแห่งมรดกโลกทียังคงมนต์เสน่หด์ งึ ดูดนักท่องเทียวทัวโลก ลัดเลาะสูเ่ มืองเก่า เจ้าของสมญานาม
“กรุงโรมแห่งบอลติค” พิเศษไปกว่านันชืนชมกับความงามของปราสาทสวย
บนเกาะในทะเลสาบเกรฟ รวมถึงสัมผัสบรรยากาศแห่งสันติภาพภายหลังม่านเหล็กล่มสลาย

กําหนดการเดินทาง
วันเสาร์ ที 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (1)
06.00 น.
08.55 น.
15.15 น.
16.40 น.
18.25 น.

คํา

กรุงเทพฯ – วิลนีอุส

(ลิทัวเนีย)

คณะพร้ อ มกัน ทีสนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้ โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชั น 4 พบกับ
เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯบริ เวณแถว G สายการฟิ นน์ แอร์ เคาน์ เตอร์ 10-15
(หมายเหตุ เคาน์ เตอร์ สายการบินฟิ นน์ แอร์ เข้ าประตู 4)
ออกเดินทางสู่ เฮลซิ งกิ โดยเทียวบินที AY142
แวะเปลียนเครื องที เฮลซิ งกิ
ออกเดินทางสู่ กรุ งวิลนีอุสโดยเทีวบินที AY1105
ถึงกรุ งวิลนีอุส (Vilnius) เมืองหลวงของประเทศลิทวั เนีย
นําท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองนําชม กรุ งวิลนีอุส (Vilnius) ทีได้ชือว่าใหญ่และสวยงามทีสุ ด
ของประเทศ ตังอยู่ในยุโรป ตะวันออก ติดทะเลบอลติคระหว่างลัทเวียกับรั สเซี ย ทิศตะวันตก
ของลิ ทวั เนี ย เป็ นทะเลบอลติค ซึ งช่ วยให้ลิ ทวั เนี ย สามารถติดต่อ ทางทะเลกับประเทศกลุ่ ม
สแกนดิเนเวีย โปแลนด์ และเยอรมนีทางทะเลได้
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก HOLIDAY INN VILNIUS หรื อเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (2)
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

วิลนีอสุ – ทราไก - เคานัส

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม เมืองวิ ลนี อุส เจ้าของสมญานาม “กรุ งโรมแห่ งบอลติค” ตังอยู่ท่ามกลางแม่นาเนริ
ํ ส
และแม่นาวิ
ํ ลเนเลทีโอบล้อมด้วยขุนเขาทีมีตน้ ไม้นานาพันธุ์ จึงได้ขึนชื อว่างามสุ ดแห่ งลิทวั เนี ย
ได้รับการยกย่อ งจากยูเ นสโกให้เ ป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 ชมย่า นเมือ งเก่ า (Vilnius old
town) ซึ งได้ชือว่าใหญ่ทีสุ ดในเขตยุโรปกลาง มีตึกอาคารเก่ าแก่ งดงามทีย้อนอายุไปได้ถึงช่ วง
ศตวรรษที 15 – 16 รวมทัง Gate of Dawn เป็ นประตูเมืองเก่าทางทิศใต้ 1 ใน 10 ประตูของเมืองที
ยังหลงเหลืออยู่เพราะผลจากการถูก ทําลายในช่ วงสงคราม ชมโบสถ์เซนต์แอน (St. Anne’s
church) ทีได้ขนชื
ึ อว่าเป็ นหนึ งในโบสถ์ทีสวยทีสุ ดในวิลนี อุส เป็ นโบสถ์แบบโรมัน คาทอลิก
ได้รับการขึนทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก้อีกด้วย นําท่านเข้าชมมหาวิ ทยาลัย
แห่ งวิ ลนี อุส (Vilnius University Ensemble) มหาวิทยาลัยทีเก่ าแก่ ทีสุ ดและมีชือเสี ยงทีสุ ดใน
ยุโรปเหนือ ถูกสร้ างขึนในปี 1579 เป็ นแหล่งสร้ างนักปราชญ์และนักภาษาศาสตร์ มากมายสื บ
มาถึงปั จจุบนั
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองทราไก (Trakai) ห่างจากกรุ งวิลนีอุสพียง 28 ก.ม. เป็ นอดีตเมืองหลวง
เก่า ศูนย์กลางการปกครองและการทหารสมัยก่ อนทีท่านแกรนด์ดุ๊กเยอดิมินสั จะทรงย้ายเมือง
หลวงมาอยู่ทีวิลนีอุส พาท่านผ่านเสารู ปแกะสลักนักบุญเซนต์จอห์นนาโปมุก นักบุญอุปถัมภ์เป็ น
ทีศรัทธาของชาวเมือง แล้วนําท่านเข้าชม ปราสาททรา
ไก (Trakai Island Castle) ปราสาทสวยบนเกาะใน
ทะเลสาบเกรฟ (สร้ า งขึ นในศตวรรษที 14 เป็ น
ปราสาททีท่า นแกรนด์ดุ๊ก วีเ ทาทัส ประสงค์ใช้ชี วิ ต
ในช่วงบันปลายก่อนทีจะกลายเป็ นคุกในช่ วงศตวรรษ
ที 17 อี กด้านหนึ ง เป็ น โบสถ์และสํานักสงฆ์ในนิ กาย
เบเนดิกทีน แม้จะไม่หลงเหลือสิ งลําค่ามากนัก แต่ตวั
ปราสาทก็สามารถบอกเล่าถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องในอดีตได้เป็ นอย่างดี ชมวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ อง
ชาวพืนเมืองคาราย ชนกลุ่มแรกทีอพยพมาจากเขตทะเลดํา ทีมีวฒั นธรรมและภาษาถิน จากนันนํา
ท่านออกเดินทางสู่ เมืองเคานัส (Kaunas) อดีตเคยเป็ นเมืองหลวงชัวคราวของประเทศลิทวั เนี ย
ในช่วงต้นคริ สต์ศตวรรษที 20 ตังอยู่ตรงทีบรรจบกันของแม่นาเนริ
ํ สและแม่นาเนมาน
ํ
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก PARK INN KAUNAS HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันจันทร์ ที 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (3) เคานัส – เนินเขาไม้กางเขน – พระราชวังรุนดาเล่ – ริก้า
เช้า

(ลิทัวเนีย)

(ลัตเวีย)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมเมืองเคานัส (Kaunas) เมืองทีมีประชากรมากเป็ นอันดับสองของประเทศลิทวั เนีย รอง
จากวิลนีอุสซึ งยังเป็ นเมืองทีงดงามอีกเมืองหนึงของลิทวั เนี ย ผ่านชมทีทําการศาลาว่าการ (City
Hall) ปราสาทเคานัส (Kaunas Castle) ปราสาทหินทีสร้ างขึนมาตังแต่ ศตวรรษที 14 เพือป้ องกัน
การโจมตีทางด้านศาสนา แรกเริ มอาคารปราสาทนี ได้รับการบันทึกไว้ในปี 1361 แต่ถูกทําลาย
ด้วยผู ้ก่ อสงครามทางด้า นศาสนาและได้มีก ารก่ อ สร้ างขึ นมาใหม่อี ก ครั งในปี 1408 จากทีนี
สามารถ

ลิทวั เนีย – ลัตเวีย – เอสโทเนีย 8 วัน (20 - 27 ต.ค.61)

หน้า 2

เทียง
บ่าย

คํา

สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของแม่นาทั
ํ งสองสายทีมาบรรจบกันทีเมืองนีคือแม่นาเนริ
ํ สและ
แม่นาเนมานอี
ํ
กด้วย ชม Holy Cross Church ทีสร้ างด้วยสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่แบบเรอเนส
ซองซ์ แ ละวิหารเคานัส (Kaunas Cathdral Bssilica) ทีมีการสร้ างแบบผสมผสานตังแต่ส มัย
ศตวรรษที 15 จากนันนําท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองชัวเลย์ (Siauliai) เมืองก่ าทีเคยผ่านสงคราม
มาถึ ง 7 ครา และได้รั บการบู ร ณะซ่ อ มแซมจนกลับมาเป็ นศู น ย์ ก ลางทางวัฒ นธรรมและ
อุตสาหกรรมอีกแห่งลิทวั เนีย นําท่านชม เนิ นเขาไม้ กางเขน (Hill of Crosses) สุ สานไม้กางเขน
นับแสนชินทีปั จจุบนั ยังคงมีคนนํามาทิงอยู่ต่อเนืองเป็ นสถานทีแห่งความเชือของผูน้ บั ถือศาสนา
คริ สต์นิกายโรมันคาทอลิกทีมีมาตังแต่ยุคสงคราม ให้ท่านได้ถ่ายรู ปและชมวิวโดยรอบ
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนันนําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองฟิ ลล์ รันดาเล่ (Pilsrundale) ประเทศลัตเวีย นําท่าน
เข้า ชมพระราชวั งรุ น ดาเล (Rundale Palace) ทีพํา นัก ของดยุ ค แห่ ง คอร์ ทแลนด์ (Dukes of
Courland) ตัวพระราชวังออกแบบโดยสถาปนิ ก ชาว
อิตาเลียนทีออกแบบพระราชวังเฮอร์ มิเทจทีนครเซนต์
ปี เตอร์ เบิร์กทําให้พระราชวังแห่ งนี งดงามไม่แพ้ทีใด
ในยุ โรป นอกจากนี พระราชวัง รุ น ดาเลยัง ได้รับการ
ยกย่องให้เป็ นสุ ดยอดของการออกแบบสถาปั ตยกรรม
ประยุกต์ของสองวัฒนธรรมระหว่างเยอรมนีกบั รัสเซีย
ได้ อ ย่ า งลงตัว ที สุ ด ในทวี ป ยุ โ รป จากนั นนํ า ท่ า น
เดินทางสู่ เมืองริ ก้า (Riga) เมืองหลวงของลัตเวีย (Latvia) ซี งเป็ นเมืองหลวงทีใหญ่ทีสุ ดในบรรดา
เมืองทีอยูใ่ นกลุม่ บอลติก เป็ นเมืองทีมีส่วนผสมของอิทธิ พลแบบแลทเวียน รั สเซี ยและเยอรมัน
รวมกัน โดยมีหลักฐานการอยู่อาศัยของชาวเยอรมันในช่วง 6 ศตวรรษแรกของการค้นพบเมือง
ริ กา้ ในปี ค.ศ.1158 และริ กา้ ได้ไปตกอยู่ภายใต้การปกครองของโปแลนด์ สวีเดนและรัสเซี ย
รับประทานอาหารคํา
นําเข้าทีพัก RADISSON BLU ELIZABETE HOTEL RIGA หรื อเทียบเท่า

วันอังคารที 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (4)
เช้า

เทียง
บ่าย

ริก้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมและบันทึกภาพความสวยงามของเมืองริ กา้ ซึ งขึนชือว่าเป็ นเมืองทีมีความเฟื องฟูทีสุ ด
ในเขตทะเลบอลติค ผ่านชมย่ านอัลเบิ ร์ตและเอลิซาเบธ ทียังคงความงามของสถาปั ตยกรรมได้
อย่างสมบูรณ์ทีสุ ด จากนันนําท่านบันทึกภาพอาคาร House of Black Head, โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ ,
ประตูเมือง (Swedish Gate) ซึ งเป็ นสิ งก่อสร้ างทีน่าสนใจอีกสิ งหนึงในเมืองริ กา้ ประตูนีเป็ นส่ วน
หนึงของแนวป้ อมปราการเก่าซึ งถูกสร้ างขึนในปี ค.ศ. 1698 และเป็ นป้ อมปราการเก่าแห่งเดียวที
ยังคงหลงเหลืออยู่ในปั จจุบนั เนืองจากป้ อมปราการแห่งอืนถูกสร้ างขึนมาใหม่
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านชมปราสาทริ กา (Riga Castle) ชมความงดงามของปราสาททีถูกสร้ างขึนในปี ค.ศ. 1209
และมีอีกชือเรี ยกว่า Wittenstein Castle หรื อปราสาทสี ขาว เนืองจากใช้หินสี ขาวในการก่ อสร้ าง
ตัวปราสาทได้ถูกทําลายในช่วงยุคทีมีศึกสงครามและประชาชนได้มีการก่อสร้ างปราสาทขึนมา
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หน้า 3

คํา

ใหม่สําหรับชาวลิโวเนียน เพือทีจะให้เป็ นสถานทีศักดิสิ ทธิ และโรงพยาบาล จากนันนําท่านเข้า
ชมมหาวิ หารประจําเมืองริ ก้า (Riga Dome Cathedral) เป็ นโบสถ์ทีถูกสร้ างขึนในปี 1211 โดย
บาทหลวงบิช อปอัล เบิร์ ต และโบสถ์นี ก็ ไ ด้ถู ก ซ่ อ มแซมบู ร ณะอี ก หลายครั ง มีรู ป แบบทาง
สถาปั ตยกรรมอันหลากหลาย ทังโรแมนซ์ กอธิ ค และบาร็ อก นับเป็ นโบสถ์ทีใหญ่ทีสุ ดในบอล
ติก ชมจัตุรัสโดมสแควร์ (Dome Square) ทีตังของมหาวิหารทีใหญ่ทีสุ ดในกลุ่มประเทศบอลติค
จากนันอิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนและช้อปปิ งภายในเมืองเก่า
รับประทานอาหารคํา
นําเข้าทีพัก RADISSON BLU ELIZABETE HOTEL RIGA หรื อเทียบเท่า

วันพุธที 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (5)
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

ริก้า – ซิกุลดา (ลัตเวีย) – ปาร์ นู – ทาลลินน์ (เอสโตเนีย)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซิ กุลดา (Sigulda) เมือ งเล็กๆซึ งมีประชากรไม่ถึ งสองหมืนคนและไม่
ห่างไกลจากนครริ กา้ นําท่านเข้าชมปราสาททูไรด้ า (ทีสร้ างขึนในปี ค.ศ 1214 โดย อาร์ คบิช็อป
แห่งริ กา้ เป็ นปราสาทก่ออิฐแบบโกธิ คซึ งถูกสร้ างต่อเติมและบูรณะมาหลายสมัยจนเป็ นลักษณะ
ของป้ อมปราสาททีสวยงาม แต่ในปี ค.ศ.1776 ปราสาทได้เสี ยหายอย่างหนักจากเหตุการณ์ ไฟ
ไหม้และไม่ได้รับการบูรณะจนกระทังในช่วงทศวรรษที 1970 จึงได้รับการซ่ อมแซมและเปิ ดเป็ น
พิพิธภัณฑ์ในทีสุ ด
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางเลาะริ มฝั งทะเลบอลติคสู่ เมืองพาร์ นู (Parnu) ประเทศเอสโนเนีย (Estonia) เมือง
ตากอากาศแสนสวยริ มฝั งทะเลบอลติค ชมบ้านไม้ (Wooden House) สไตล์อาร์ นูโว และแบบ
เอสโทเนียดังเดิมทีมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวจนกลายเป็ นต้นแบบบ้านเรื อนทีนําไปสร้ างในสไตน์
บอลติค จากนันเดินทางต่อขึนสู่ เมืองทาลลินน์ (Tallinn) เมืองหลวงและเมืองท่าทีสําคัญทีสุ ด
ของประเทศเอสโตเนีย
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก RADISSON BLU SKY HOTEL TALLINN หรื อเทียบเท่า
Riga Dome Cathedral

Turaida Museum Reserve

วันพฤหัสบดีที 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (6)
เช้า

ทาลลินน์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าชมเขตเมืองเก่ าของทาลลินน์ (Old Town Square) ทีได้รับการยกย่องว่าเป็ นเมืองแห่ ง
ยุคกลางทีสวยทีสุ ดในยุโรปเหนือ เดินชมย่านทุมเปี ย (Toompea) ซึ งเป็ นทีตังของปราสาททุมเปี ย
ปั จจุบนั ได้ใช้เป็ นอาคารรัฐสภาและหน่วยงานราชการ, โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี (Alexnader
Nevsky Cathedral) โบสถ์รัสเซี ยออร์ โ ธดอกซ์ ทีใหญ่ทีสุ ดในเอสโทเนี ย เป็ นสถาปั ยตกรรมที
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สวยงามมาก แล้วเดินลัดเลาะแนวกําแพงเมืองสู่ จตั ุรัสกลางเมืองอันเป็ นทีตังของศากลางรายล้อม
อาคารทีต่างยุคสมัยกันตังแต่ศตวรรษที 15-17
เทียง
บ่าย

คํา

รับประทานอาหารกลางวัน

นําท่านเข้าชม (Dome Church) โบสถ์ทีเก่ าแก่ ทีสุ ดของเอสโตเนี ยสร้ างขึนตังแต่ศตวรรษที 13
ภายในมีสุสานหินอ่อนของชูร้ ักพระนางแคทเธอรี นที 2 แห่ งรั สเซี ยซึ งแกะสลักไว้อย่างงดงาม
จากนันชมพระราชวังแคทเดอริ ก (Kadriorg Palace) ถูกสร้ างขึนตามพระประสงค์ของพระเจ้า
ปี เตอร์ มหาราชที 1 แห่งรัสเซี ยเพือสร้ างเป็ นทีประทับของพระราชิ นีแคทเธอลีน ปั จจุบนั ได้เป็ น
พิพิธภัณฑ์ทีจัดแสดงงานศิ ลปะทังภาพวาด งานประติมากรรมต่างๆและผลงานทางศิ ลปะของ
ประเทศ
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก RADISSON BLU SKY HOTEL TALLINN หรื อเทียบเท่า

วันศุ กร์ ที 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (7)
เช้า

เทียง
บ่าย
17.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อ เพือนําท่านล่องเรื อเฟอร์ รี ข้ามทะเลบอลติค มุ่งหน้าสู่ เมืองเฮลซิ งกิ (Helsinki)
เมืองหลวงของประเทศฟิ นแลนด์ ซึ งเป็ นเมืองศูนย์กลางขนบธรรมเนี ยม วัฒนธรรมและสถาปั ตยกรรม
ของชาวฟิ นน์ อีกทังยังเป็ นเมืองศูนย์กลางการเศรษฐกิจของประเทศฟิ นแลนด์ นําท่านชมกรุ งเฮลซิ งกิ
เจ้าของนาม “ธิ ดาสาวแห่ งทะเลบอลติค ” ประชากรกว่ าสี แสนคนที นี มีท ังชาวฟิ นน์ และชาวสวี ดิ ช
เนืองจากในอดีตฟิ นแลนด์เคยอยูใ่ นอารักขาของสวีเดน ประทับใจกับสถาปัตยกรรมแบบรั สเซี ยทีจัตุรัส
หน้าโบสถ์ ซึ งเป็ นสถานทีถ่ายทําภาพยนตร์ ชนะรางวัล ออสการ์ เรื อง เรดส์ โดยใช้ฉ ากมโหฬารของ
เฮลซิ งกิแทนกรุ งเลนินกราดของสหภาพโซเวียตในอดีต
รับประทานอาหารกลางวันบนเรื อ
อิส ระให้ท่า นช้อปปิ งสิ น ค้า ทีระลึก ภายในเมือ งเฮลซิ ง กิ ห ลังจากนันนํา ออกเดิน ทางสู่ สนามบิ น
เฮลซิ งกิ
นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพโดยเทียวบิน AY 141

วันเสาร์ ที 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (8)
07.15 น.

ทาลลินน์ – เฮลซิงกิ (ฟิ นแลนด์ )

กรุงเทพฯ

ถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้ า ชัน 2 ประตู บี และ ซี )

 หมายเหตุ 
 เนืองจากทีพักโรงแรมในยุโรป มีขนาดไม่ใหญ่และบางโรงแรมไม่มีบริ การเตียงเสริ ม หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน
ทางบริ ษทั ฯ แนะนําว่าให้ท่านแยกห้องพักเป็ น 2 ห้อง เพือความสะดวกในการเข้าพัก
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กบั สภาวะของ สายการบิน
โรงแรมทีพักในแต่ละเมือง ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิ จและทางการเมือง โดยจะยังคง
คํานึงถึงมาตรฐานของเอ็ม ดี ทัวร์
 ในกรณี ทีท่า นมีค วามประสงค์ทีจะใช้ หนั งสื อ เดิ น ทางราชการ (เล่ มสี นํ าเงิน ) เดิ น ทางกับคณะทัวร์
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิ เสธการเข้าเมือง หรื อ ออกนอกประเทศใด
ลิทวั เนีย – ลัตเวีย – เอสโทเนีย 8 วัน (20 - 27 ต.ค.61)
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ประเทศหนึง เพราะ หนังสื อเดินทางราชการ ใช้ สําหรั บไปราชการเท่ านัน ไม่สามารถนํามาใช้ในการเดินทาง
ไปท่องเทียวได้


ข้ อมูลทีควรทราบเกียวกับประเทศในยุโรป
วิลนีอุส
Avg. Max.
Avg. Min.

Jan
-8°C
-3°C

Feb
-7°C
-1°C

Mar
-3°C
3°C

Apr
10°C
1°C

Jan
-7°C
-2°C

Feb
-7°C
-1°C

Mar
-4°C
2°C

Apr
9°C
1°C

Jan
-7°C
-2°C

Feb
-8°C
-2°C

Mar
-4°C
1°C

May
18°C
7°C

Jun
21°C
10°C

Jul
22°C
12°C

Aug
21°C
11°C

Sep
16°C
7°C

Oct
10°C
3°C

Nov
3°C
0°C

Dec
-5°C
0°C

Aug
21°C
11°C

Sep
16°C
8°C

Oct
16°C
8°C

Nov
3°C
0°C

Dec
-4°C
0°C

Oct
9°C
3°C

Nov
3°C
1°C

Dec
-5°C
0°C

ริ ก้า
Avg. Max.
Avg. Min.

May
16°C
5°C

Jun
20°C
10°C

Jul
21°C
12°C

ทาลลินน์
Avg. Max.
Avg. Min.

สกุลเงิน

Apr
8°C
0°C

May
14°C
4°C

Jun
19°C
9°C

Jul
21°C
12°C

Aug
19°C
11°C

Sep
14°C
7°C

ยูโร (EURO)


) ***ระเบียบการสํารองทีนังทัวร์ ยุโรป) *** โทรศัพท์ ตดิ ต่อหมายเลขภายใน (416)
1. สํารองทีนังล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้ อมยืนหลักฐานประกอบการยืนขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่ านละ
30,000.- บาท เงินส่ วนทีเหลือบริ ษทั ฯ ขอรับชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. กรณี ทีท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้ อมคณะได้ดว้ ยประการใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องเก็บค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนทีท่านชําระไว้ตามระยะเวลาและจํานวน ดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน
100% ของเงินมัดจํา
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน
50% ของราคาทัวร์
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน
100% ของราคาทัวร์
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อัตราค่ าบริการ

พักห้ องคู่ ท่ านละ
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี (พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน)
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี / มีเตียง (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
เด็กอายุไม่ เกิน 6 ปี / ไม่ มีเตียง (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
พักห้ องเดียว เพิมท่ านละ

99,000.- บาท
94,000.- บาท
91,500.- บาท
89,000.- บาท
9,000 .- บาท

อัตรานีรวม

 ตัวเครื องบินชันทัศนาจร ไป-กลับ ตามรายการ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 ค่าภาษีสนามบินกรุ งเทพฯ และต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง (ไม่คมุ้ ครองโรคประจําตัว)
 ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ประกอบด้วย :-

 ค่าทีพักในโรงแรมทีได้เลือกสรรแล้ว ตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารตามรายการ มือเช้าแบบบุฟเฟต์ มือกลางวัน-คําเป็ นอาหารท้องถิน ไทย จีน สลับกันไป
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 ค่าเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการ
 ค่าทิป และค่าบริ การในการเคลือนย้ายสัมภาระ และกระเป๋ าเดินทาง
 หัวหน้าทัวร์ ทีมีประสบการณ์คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าบริ การในการจัดนําเทียว และภาษีมูลค่าเพิม
 บริ การนําดืมระหว่างวัน ท่านละ 1 ขวดต่อวัน

ไม่ รวม

 ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายระหว่างท่องเทียว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหาร และเครื องดืมทีสังพิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่านําหนักกระเป๋ าทีเกินกําหนดของสายการบิน โดยปกติสายการบินฟิ นน์แอร์ กําหนดนําหนักกระเป๋ าเดินทาง
ชันประหยัด 23 กิโลกรัม / 1 ท่าน และกระเป๋ าทีนําขีนเครื อง 7 กิโลกรัม 1 ชิน / 1 ท่าน ข้อมูลอ้างอิงจาก
https://www.finnair.com/th/gb/customer-care

หมายเหตุ

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนี ขึนอยู่กบั สภาวะของ สายการบิน ,
โรงแรมทีพักในแต่ละเมือง ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิ จและทางการเมือง โดยจะยังคงคํานึ งถึง
มาตรฐานของเอ็ม ดี ทัวร์


วางใจเมือไปกับ เอ็ม ดี ทัวร์
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