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ล่องเรือทะเลบอลติค 10 วัน 7 คืน 
พักบนเรือส ำรำญ  Royal Caribbean Serenade of the SEAs 

                            โดยสำยกำรบินไทย (TG) 

 
สวีเดน - ฟินแลนด์ - รัสเซีย (เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก) - เอสโตเนีย - วิสบี  

(พิเศษ!! รำคำน้ีรวมทัวร์พำเที่ยวทุกประเทศ.... รวมค่ำวีซ่ำและทิปตำ่งๆแล้ว) 
เรือรอยัล แคริบเบี้ยน ซิริเนด ออฟ เดอะ ซ ี

เรือบรรจุผู้โดยสำรได ้2,139 คน จ ำนวน 13 ชั้น ระวำง 90,090 ตัน 
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(พิเศษ!! รำคำนี้รวมทัวร์พำเที่ยวทุกประเทศ.... รวมค่ำวีซ่ำและทิปต่ำงๆแล้ว)  

ก ำหนดกำรเดินทำงวันที่ 13-22 ก.ค. 62 (ช่วงวันหยุดอำสำฬหบูชำ-เข้ำพรรษำ)     รำคำเริ่มต้น 119,900.- (ห้องไม่มีหน้ำต่ำง) 

*เรืออำจมีกำรปรับเปลีย่นตำรำงกำรเข้ำออกท่ำเรือ แต่เที่ยวทุกเมอืงครบ 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ)  

วันที่2 
สนำมบินอำลันดำ - ศำลำกลำงจังหวัด - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบรำณวำซำร์ - เช็คอินลงเรือส ำรำญ Royal Caribbean - 
Serenade Of The Seas - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่3 
ช่วงเช้ำอิสระพักผ่อนบนเรือ - 11.00 AM เรือเทียบท่ำ เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) ฟินแลนด์ - ชมเมืองเฮลซิงกิ - 
อนุสำวรีย์ซิเบลิอุส - เข้ำชมพิพิธภัณฑ์กลำงแจ้ง - เข้ำชมโบสถ์ Temppeliaukio - ถ่ำยรูปกับวิหำรเฮลซิงก ิ- ถ่ำยรูป
กับวิหำรอุสเพนสกี้ - กลับข้ึนเรือส ำรำญ - 18.00 PM เรอืออกจำกท่ำ 

วันที่4 
07.00 AM เรือเทียบท่ำ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - เข้ำชม พระรำชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ  - เข้ำชมมหำวิหำรเซ็นต์ไอแซค - 
เข้ำชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล - 17.00 PM กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที่5 
ท่ำเรือเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - เมืองพุชกิ้น - เข้ำชมพระรำชวังแคทเธอรีน - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ถ่ำยรูปโบสถ์หยดเลือด 
- กลับข้ึนเรือ - 18.00 PM เรือออกจำกท่ำ 

วันที่6 
07.00 AM เรือเทียบท่ำ เมืองทำลลินน์ เอสโตเนีย - เมืองทำลลินน์ - เข้ำชมพระรำชวังแคทดริออก - เข้ำชมโบสถ์อ
เล็กซำนเดอร์ เนฟสกี ้- จัตุรัสเมืองเก่ำทำลลินน์ - โบสถ์เซนต์แมรี่ - กลับข้ึนเรือ - 16.00 PM เรือออกจำกท่ำ 

วันที่7 
09.00 AM เรือเทียบท่ำ เมืองวิสบี สวีเดน - ก ำแพงหินโบรำณ - โบสถ์เก่ำประจ ำเมือง - เมืองฮันเซียติก - จัตุรัสใจ
กลำงเมืองเก่ำ - โบสถ์เซนนิโคไล - กลับข้ึนเรือ - 19.00 PM เรือออกจำกท่ำ 

วันที่8 
เรือส ำรำญล่องทะเล ตลอดวัน - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อำทิ Public Room, 
Entertainment , Sport And Activities, Spa And Wellness 

วันที่9 
07.00 AM เรือเทียบท่ำ สตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน - อ ำลำเรือส ำรำญ - ผ่ำนชม ท ำเนียบรัฐบำล - จุดชมวิวบนเนิน
เขำ Fjallgatan - เมืองเก่ำ โอลด์ซิตี ้- สนำมบินอำลันดำ 

วันที่10 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
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13 ก.ค. 62 กรุงเทพมหำนคร - สตอกโฮล์ม 
22.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าท่ี 1- 4 อาคารผู้โดยสาร  

สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
14 ก.ค. 62 สตอกโฮล์ม (ประเทศสวีเดน) - เชคอินลงเรือส ำรำญ Royal Caribbean Serenade of the Seas 
01.10 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่ สนามบินอาลันดา (ARN)โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG960  
 สายการบินบริการอาหารค่่าและอาหารเช้า บนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 10.50 ช.ม.) 
07.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาลันดา ประเทศสวีเดน น่าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

น่าท่านเข้าชม ศาลากลางจังหวัด (City Hall) อันมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในการจัดงาน เลี้ยงเพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้ที่
ได้รับรางวัลโนเบลท่านจะได้ ชม ห้องจัดเลี้ยง (Blue Hall) รวมทั้งห้องโถงที่ใช้ในการเต้นร่าซึ่งประดับประดา
ไปด้วยโมเสดทองค่ากว่า 18 ล้านชิ้น ศาลาว่าการแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิก
ชื่อดังชาวสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างแล้ว
เสร็จสมบูรณ์ในปี 1911  
จากนั้นน่าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ ซึ่งได้รับการกู้ขึ้นมาหลังจากจมอยู่ในน้่าเป็นเวลา 333 ปี 
ท่านจะได้ชมสิ่งของเครื่องใช้ภายในเรือ ตลอดจนเรือวาซาร์ที่แท้จริงเกือบสมบูรณ์แบบเหมือนเมื่อสมัย ค.ศ.
1625 ที่พระเจ้ากุสตาฟอดอลฟุสที่ 2 ด่าริให้สร้างเรือรบนี้ขึ้นมาเพ่ือขยายอ่านาจทางการทหารทั่วยุโรป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน พร้อมเมนู กุ้งมังกร 

 
14.00 น. น่าท่านเชคอินขึ้น เรือส่าราญ Royal Caribbean Serenade of the Seas 
17.00 น. เรือส่าราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรือสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน สู่ท่าเทียบเรือเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
15 ก.ค. 62  เฮลซิงกิ (ประเทศฟินแลนด์) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส่าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่น ในคลับ 
เลาจน์ หรือท่ากิจกรรมที่มีภายในเรือส่าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริการบนเรือส่าราญ เช่น 
Public Room  :บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment  :ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 
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   สไตล์ คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities  :สระว่ายน้่า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness  :ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

11.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด์ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
12.00 น. น่าท่านชมเมือง เฮลซิงกิ (Helsinki) สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1550 โดยกษัตริย์กุสตาฟ วาชา แห่งสวีเดน เมื่ออดีต

เฮลซิงกิไม่ใช่เมืองหลวงของฟินแลนด์ (เมืองหลวงเก่าคือตรูกู เมื่อครั้งตกเป็นเมืองขึ้นของสวีเดน ปี ค .ศ.           
1809  -  ค.ศ. 1812) เฮลซิงกิมาเป็นเมืองหลวงของฟินแลนด์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1812 ในสมัยที่ตกอยู่ภายใต้การ
ปกครองของรัสเซีย ท่าให้เฮลซิงกิเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตก และเต็มไป
ด้วยสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่งดงามและสถาปัตยกรรมร่วมสมัย อีกทั้งท่าเลที่ตั้งยังอยู่ท่ามกลางหมู่เกาะมากมาย
ในทะเลบอลติก จนเฮลซิงกิได้รับฉายาว่าเป็น "ธิดาแห่งทะเลบอลติก" และในปี ค.ศ. 2000 เฮลซิงกิยังได้รับการ
ยกย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปด้วยค่าขวัญที่ว่า "Helsinki The high tech city where 
culture meets nature"   
น่าท่านชม อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส (Sibelius Monument) อนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งอยู่ใน Sibelius Park ถูกสร้างขึ้น
เพ่ือสดุดีให้แก่นักประพันธ์เพลงคลาสสิกชื่อดังของโลกชาวฟินแลนด์นามว่า Jean Sibelius (1865-1957) ผู้
แต่งเพลงฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุกขึ้นมาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย ลักษณะเป็นอนุสาวรีย์ที่
แปลกตามากๆออกแบบโดย Eila Hiltunen เป็นการสร้างโดยน่าเอาแท่งเหล็กจ่านวน 600 แท่ง มาเชื่อมเข้า
ด้วยกันจนออกมาเป็นรูปร่างของออร์แกนลม ที่มีความสูง 85 ม. กว้าง 10.5 ม. ลึก 6.5 ม. และหนัก 24 ตัน
ตั้งอยู่กลางแจ้งอย่างโดดเด่น  
น่าท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Open Air Museum of Finland) พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติความ
เป็นมาของบ้านและท่ีอยู่อาศัยในทุกยุคสมัยของประเทศฟินแลนด์ และการสร้างบ้านในแต่ละภูมิภาค อิสระให้
ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย   
จากนั้นน่าท่าน เข้าชมโบสถ์ Temppeliaukio หรือที่ผู้คนรู้จักกันในนาม โบสถ์หิน (Rock Church) หนึ่งใน
สถาปัตยกรรมยุคใหม่ท่ีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้คนนับล้านคนมาเยือนโบสถ์ถ้่าแห่งนี้ ออกแบบ
โดยพ่ีน้องสถาปนิกนาม ทีโม และทูโอโม  โดยใช้เวลาสร้างกว่า 39 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1930-1969 บริเวณด้านใน
สร้างขึ้นจากการสกัดหินล้วนๆ หลังคามุงด้วยทองแดง และเว้นช่องตรงกลางเป็นเหมือนลายลูกกรงแนวตั้ง
เพ่ือให้แสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาด้านในได้ การออกแบบเช่นนี้ท่าให้บริเวณโถงด้านในเกิดเป็นอะคูสติค
ชั้นยอดในการแสดงดนตรี ซึ่งปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ถูกใช้ในการจัดแสดงคอนเสิร์ตบ่อยครั้ง  
น่าท่าน ถ่ายรูปกับวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) วิหารสไตล์นีโอคลาสสิค สร้างขึ้นในยุคศตวรรษที่ 18 
เพ่ือเป็นเครื่องบรรณาธิการแก่แกรนด์ดยุคแห่งฟินแลนด์ และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวส่าคัญของเมือง
เฮลซิงกิในปัจจุบัน  
จากนั้นน่าท่าน ถ่ายรูปกับวิหารอุสเพนสกี้ (Uspenski Cathedral) วิหารสไตล์ออโธดอกส์ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวรัสเซียในช่วงปี ค.ศ.1808-1862 แต่ตัววิหารเองใช้เวลาก่อสร้างเพียง 6 ปีเศษหลังจากเขาเสียชีวิต
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ลง การออกแบบด้านนอกวิหารมีสีสันแปลกตาซึ่งหาดูได้ยากโดยตัววิหารสีน้่าตาลอิฐ โดมสีฟ้าอ่อน และยอด
โดมสีทอง  

 
17.00 น. น่าท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือเฮลซิงกิ 
18.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือเฮลซิงกิ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรือเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  
 หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
16 ก.ค. 62  เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก  (ประเทศรัสเซีย) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (St.Peterberg) ประเทศรัสเซีย 
 น่าท่าน เข้าชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ (Petrodvorets) หรือที่ชาวรัสเซียเรียกว่า "ปิเตียร์โก๊ฟ" นั้นมี

รากศัพท์มาจากภาษาเยอรมันแปลว่า "สวนของปีเตอร์" นับเป็นพระราชวังที่สวยงามไม่เหมือนใคร และเป็นที่
หนึ่งของความใหญ่โตที่สุดในรัสเซีย ซึ่งแสดงให้เห็นการสืบทอดประเพณีสากล ความส่าเร็จ ความกล้าหาญ 
และความเก่งกาจ ตัวอย่างของกลุ่มสถาปัตยกรรม กลุ่มประติมากรรม และกลุ่มวิศวกรรมที่สอดประสานกับภูมิ
ประเทศท่ีสวยงาม สร้างด้วยศิลปะผสมทั้งแบบเรอเนสซองส์ บารอก และคลาสสิก โดยใช้สถานิกวิศวกรจิตรกร 
และปฏิมากรที่มีชื่อเสียงหลายท่าน พระเจ้าปีเตอร์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นใช้เวลาราว 10 ปี จนสวยงามไม่แพ้
พระราชวังแวร์ซายน์ในฝรั่งเศส  ห้องต่างๆ ภายในพระราชวังประดับประดาไปด้วยทองค่าอร่ามเรืองพร้อม
ภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้   ส่วนภายนอกเต็มไปด้วย
พฤกษานานาพันธุ์ และสวนน้่าพุอันตระการตา 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย  น่าท่าน เข้าชมมหาวิหารเซ็นต์ไอแซค (St. Issac Cathedral) สร้างขึ้นอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ ยอดโดมท่าด้วย

ทองค่าแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม  นับเป็นวิหารทรงโดมที่สูงที่สุดในโลก ภายในมีรูปภาพที่สร้างด้วยโมเสค
สวยงาม รูปเขียนไอคอนโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นที่นับถือของชาวเมืองอย่างมากเนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูก
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ถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่วิหารเซ็นต์ไอแซคแห่งนี้กลับอยู่รอดปลอดภัย  
 จากนั้นน่าท่าน เข้าชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างแห่งแรกของเมือง

เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เคยใช้เป็นคุกขังแมกซิมกอร์กี้ ผู้ประพันธ์บทละครเรื่องเด็กกับพระอาทิตย์ในคุกแห่งนี้ 
ปัจจุบันใช้เป็นที่สุสานส่าหรับเก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ ทุกพระองค์ 

17.00 น. น่าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (St.Peterberg) ประเทศรัสเซีย 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
17 ก.ค. 62  เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก  (ประเทศรัสเซีย) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
 น่าท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิ้น และเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน (Ekaterina Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจที่

สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยน่าเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบรัสเซียและ
ศิลปะแบบบาร็อคมารวมกัน ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่ง ภายในประกอบด้วยห้องหับ
ต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้องอ่าพัน (Amber room) ที่ทุกท่านจะต้องประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอัน
ร่มรื่นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส หรือช้อปปิ้งสินค้าพ้ืนเมืองได้ตามอัธยาศัย    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น่าท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) อดีตพระราชวังฤดูหนาวที่

ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้ เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของ
รัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย รัสเซีย   พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์กับพระเจ้า
ซาร์ นิโคลัส ที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย  ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้่าค่าของ
โลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่  ปีกัสโซ  แรมบรันด์   แวน
โก้ะ ฯลฯ  จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะท่ีสวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง  
น่าท่าน ถ่ายรูปกับโบสถ์หยดเลือด (Savior on the blood/ resurrection Church) สร้างในปี ค.ศ.1883 มี
ลักษณะของศิลปะแบบไบเซนต์ไทน์คล้ายกับวิหารเซนต์บาซิลที่มอสโก จุดประสงค์ในการสร้างเพ่ือเป็นการ
แสดงความเคารพต่อสถานที่ที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่2 ถูกลอบปลงพระชนม์  โดยผู้ก่อการร้ายขว้างระเบิดใส่
รถม้าจนท่าให้พระองค์บาดเจ็บสาหัสตรงบริเวณดังกล่าว จากนั้นมาถูกสร้างเพ่ิมเติมขึ้นจากเงินบริจาคของ
ประชาชนทั่วประเทศรัสเซีย ใช้เวลาก่อนสร้างยาวนานว่า 20 ปี เป็นงานศิลปะแบบรัสเซียดั้งเดิม ประดับ
ประดาด้วยโมเสกพร้อมกับรูปภาพโมเสกขนาดใหญ่ยักษ์เป็นจุดขายของที่นี่อาจจะมีบางทรงหลุดเสียไปตาม
กาลเวลาเพราะในช่วงนี้โบสถ์หยดเลือดแห่งนี้ ถูกกลุ่มคนสถาปนาให้ความงดงามของมันเป็นเพียงโรงเก็บมัน
ฝรั่งประจ่าเมืองใน ยุคมืดโซเวียต ก่อนจะมีการซ่อมแซมครั้งใหญ่ในช่วงปี ค .ศ. 1990 และรัฐบาลก็เปิดเป็น
พิพิธภัณฑ์อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อปี ค.ศ.1997 ให้นักท่องเที่ยวได้ยลโฉมอันงดงามนี้ได้อย่างเต็มตา  

17.00 น. น่าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (St.Peterberg) ประเทศรัสเซีย 
18.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เพ่ือมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  
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หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 
 
18 ก.ค. 62 ทำลลินน์  (ประเทศเอสโตเนีย) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย 

น่าท่านชม เมืองทาลลินน์ (Tallinn)  เมืองหลวง และเมืองท่าหลักที่มีความส่าคัญทางด้านการท่องเที่ยวของ
เอสโตเนีย เมืองที่ได้ชื่อว่ามีความเก่าแก่ที่สุดในทะเลบอลติค  
น่าท่านเข้าชมพระราชวังแคทดริออก (Kadriorg Palace)  เป็นพระราชวังสไตล์บาร๊อค สร้างขึ้นตามพระ
ประสงค์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชที่ 1 แห่งรัสเซีย เพื่อเป็นที่ประทับของพระราชินีแคทเธอรีน โดยพระราชวัง
แห่งนี้ได้รับการออกแบบโดย Niccolo Michetti สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนในปี ค.ศ. 1720 แต่ในปัจจุบันได้กลาย
มาเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงผลงานทางศิลปะของประเทศ นอกจากนี้ท่านจะได้ชมความงดงามของสวนบริเวณ
โดยรอบพระราชวังเก่าแห่งนี้ด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น่าท่าน เข้าชมโบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้ (Alexander Nevsky Cathedral) โบสถ์ใหญ่ที่มียอดโดมใหญ่ที่สุด

ในเมืองทาลลิน เป็นโบสถ์คริสต์ออร์โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1900 ในช่วงที่เอสโตเนียเป็นส่วนหนึ่งของ
จักรวรรดิซาร์แห่งรัสเซีย สถาปนิกผู้ออกแบบโบสถ์เป็นคนรัสเซีย จากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศ
ให้แก่เจ้าชายอเล็กซานเดอร์ ยาโรสลาวิทซ์ เนฟสกี้ ด้านบนของโบสถ์มีหอระฆังใหญ่ มีระฆัง 11 อัน รวมถึงอันที่
ใหญ่ที่สุดในเมืองซึ่งมีน้่าหนักถึง 15 ตัน  
จากนั้นน่าท่านเที่ยวชม จัตุรัสเมืองเก่าของทาลลินน์ (Tallinn Old Town Square) ย่านศูนย์กลางของเมืองที่
ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค .ศ. 1997 ในอดีตเป็นสถานที่ซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้า ใช้เป็นที่เฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ ของเมือง  
น่าท่านแวะชม โบสถ์เซนต์แมรี่ (Saint Mary Church) หรือในอีกชื่อหนึ่ง คือ Dome Church เป็นโบสถ์เก่าแก่
ที่สุดของเมืองสร้างขึ้นโดยชาวเดนมาร์ก เป็นโบสถ์สไตล์โกธิค ภายใต้พ้ืนหน้าประตูโบสถ์บรรจุโลงศพของ 
ORRO JOHANN THUVE ซึ่งเมื่อสมัยยังมีชีวิตอยู่ เป็นคนเจ้าชู้และท่าให้ผู้หญิงหลายคนเสียใจมาก ภายหลัง
เมื่อส่านึกผิดได้ จึงบอกให้คนน่าศพของตัวเองมาฝังไว้ตรงทางเข้าโบสถ์ เพ่ือเป็นการลงโทษตัวเอง ซึ่งว่ากันว่า 
ถ้าใครได้เหยียบ ณ ตรงจุดที่ได้มีการบรรจุโลงศพไว้ ให้ท่าการอธิษฐานของพร แล้วจะประสบความส่าเร็จในพร
ที่ขอไว้ 
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15.00 น. น่าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือทาลลินน์  
16.00 น. เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหน้าสู่ สู่ท่าเทียบเรือวิสบี ประเทศสวีเดน 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 
 
19 ก.ค. 62 วิสบี (ประเทศสวีเดน) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองวิสบี ประเทศสวีเดน 

น่าท่านเที่ยวชม เมืองวีสบี (Visby) เมืองเล็ก ๆ บนเกาะกอทลันด์ทางตอนใต้ของประเทศสวีเดน เป็นเมือง
เก่าแก่ของชาวไวกิ้ง และยังเป็นเมืองส่าคัญทางการค้าในยุโรปเหนือ วิสบีเป็นเมืองยุคกลาง สร้างขึ้นในสมัย
ศตวรรษที่ 12 และยังคงได้รับการบ่ารุงรักษาดีในเขตสแกนดิเนเวีย มีทั้งก่าแพงหินล้อมรอบตัวเมือง ซาก
ปรักหักพัง และโบสถ์เก่าแก่ และเมืองนี้ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1995 
อีกด้วย  นอกจากการชมก่าแพงเมืองแล้ว ในเมืองยังมีโรงเก็บสินค้ามากมายและบ้านเรือนของพ่อค้าที่ร่่ารวย ที่
ต่างแข่งขันกันตกแต่งบ้านช่องอย่างสวยงาม ในช่วงฤดูร้อนเมือง วิสบี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
ส่าหรับชาวสแกนดิเนเวียนเลยทีเดียว  
น่าท่านเที่ยวชม ก่าแพงหินโบราณ หรือที่เรียกว่า Ringmuren สร้างขึ้นในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 โดยก่าแพง
ยาว 3.4 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพ่ือล้อมรอบตัวเมืองและสถานที่ปรักหักพังและโบสถ์เก่าแก่ของเมือง ก่าแพงและ
ป้อมปราการแห่งนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในยุโรปเหนือ โดยแต่ละป้อมจะมีการติดตั้งธงชาติสวีเดนปลิว
ไสวสวยงาม จากนั้นน่าท่านชม โบสถ์เก่าประจ่าเมือง ถือเป็นสถาปัตยกรรมในยุคกลางที่ดูตระหง่าน ข้างๆ 
โบสถ์จัดเป็นสวนสวยให้เดินเล่น ตามแต่ละมุมจะมีม้านั่งให้หยุดนั่งพักตามอัธยาศัย   

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
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บ่าย น่าท่านเที่ยวชม เมืองฮันเซียติก (Hanseatic Town of Visby) เมืองเก่าแก่แห่งเกาะกอทลันด์ น่าท่านชม 
จัตุรัสใจกลางเมืองเก่า (Main Square) จัตุรัสที่ล้อมรอบด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ตัวอาคาร
สีสันสดใส  บริเวณรอบจัตุรัสจะมี ร้านอาหาร, คาเฟ่ และ ร้านขายของที่ระลึก  อิสระให้ท่านได้เดินเล่น
พักผ่อนและเลือกซ้ือของที่ระลึกตามอัธยาศัย  
น่าท่านชม โบสถ์เซนนิโคไล (St.Nicolai) โบสถ์เก่าแก่ในสมัยศตวรรษที่ 13 ปัจจุบันคงเหลือเพียงซาก
ปรักหักพังแต่ยังคงความขลังและมีเสน่ห์ เป็นอีกสถานที่สวยงามอีกแห่งที่ทรงคุณค่าแห่งวีสบี  

17.30 น. น่าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือวีสบี 
19.00 น. เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
20 ก.ค. 62  AT SEA 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส่าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ 
เลาจน์ หรือท่ากิจกรรมที่มีภายในเรือส่าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริการบนเรือส่าราญ เช่น 
Public Room  :บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment  :ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 
   สไตล์ คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities  :สระว่ายน้่า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness  :ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
 อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส่าราญหรูตามอัธยาศัย 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  
 หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
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หมายเหตุ      ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่่าวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก่าหนดล่าดับการน่ากระเป๋าลง
จากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จ่าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะ
เจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็ค
ก่อนท่าการช่าระในวันรุ่งขึ้น ส่าหรับท่านที่ต้องการช่าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่
ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 
21 ก.ค. 62 สตอกโฮล์ม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน 
 น่าท่านชมกรุงสตอกโฮล์มซึ่งอยู่บนหมู่เกาะใหญ่น้อยโอบล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์ ก่อก่าเนิดนครอันงามสง่าริม

คลองมากมาย ผ่านชมโรงละคร ท่าเนียบรัฐบาล  
น่าท่านขึ้นจุด ชมวิวบนเนินเขา Fjallgatan เพ่ือบันทึกภาพของกรุงสตอกโฮล์มจากมุมที่สวยที่สุด เมืองที่ได้รับ
สมญานามว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น “นครหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรป” 
อิสระให้ท่านได้ชมวิวสวยของตัวเมืองที่ตั้งและโอบล้อมไปด้วยเกาะใหญ่  14 เกาะ แล้วย้อนอดีตโดยชมย่าน
เมืองเก่าที่มีอายุมากกว่า 700 ปี “กามลา สตาน” (Gamla Stan) ที่มีการตั้งบ้านเรือนบนเกาะนี้ตั้งแต่สมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 13 และมีการรักษาสภาพไว้ได้อย่างดีเยี่ยม  
น่าท่านเที่ยวชมภายในเมืองเก่า โอลด์ซิตี้  ท่านจะได้สัมผัสกับหมู่อาคารหลากสีมากมายที่เรียงรายรอ
นักท่องเที่ยวจากท่ัวทุกมุมโลกมาเก็บภาพความน่าประทับใจ  
จากนั้นน่าท่าน ผ่านชมพระบรมมหาราชวังบนเกาะสตาเดน ชมวังหลวงอันโอ่โถงงาม สง่าด้วยสถาปัตยกรรม
สมัยเรเนซองส์  

11.30 น. น่าท่านเดินทางสู่ สนามบินอาลันดา (ARN) เพ่ือเชคอิน และด่าเนินการ TAX Refund ภายในสนามบิน 
14.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินอาลันดา โดยเที่ยวบินที่ TG 961 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.20 ชั่วโมง) บริการอาหาร

กลางวัน และ อาหารค่่า เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน 
22 ก.ค. 62  กรุงเทพมหำนคร 
05.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

 
ประเภทห้องพัก 

 ห้องพักบนเรือแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบห้องพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่ำนมีควำมประสงค์จะพักแบบ 3 ท่ำน / 3 
เตียง (TRIPLE ROOM) ต้องท ำกำรตรวจสอบกับบริษัท เนื่องจำกห้องพักบนเรือ ที่สำมำรถพักได้ 3 ท่ำน มีจ ำนวน
จ ำกัด 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรจัดเลขห้องพักให้กับคณะ เนื่องจำกห้องพักบนเรือเป็นกำรจองแบบกรุ๊ป และ ขึ้ นอยู่กับ
ข้อก ำหนดของประเภทห้องพักในระดับที่ต่ำงกัน ซึ่งอำจจะท ำให้ท่ำนไม่ได้ห้องพักติดกันหรือ ชั้นเดียวกัน ตำมที่
ลูกค้ำต้องกำร 
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 ห้องพักด้านในไม่มีหน้าต่าง (Inside Cabin) 

 
เตียงมีให้เลือกสองแบบ แบบเตียงคู่หรือเตียงเดี่ยว ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ ห้องน้่าแบบฝักบัว โทรทัศน์ โทรศัพท์  
อินเตอร์เน็ต* มินิบาร์ * (* มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) เครื่องเป่าผม ขนาดพื้นที่ประมาณ 164 ตารางฟุต 
 
 ห้องพักแบบมีระเบียง (Junior Suit with Balcony) 

 
เตียงมีให้เลือกสองแบบ แบบเตียงคู่หรือเตียงเดียว ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ ห้องน้่าแบบฝักบัว โทรทัศน์ โทรศัพท์ 

อินเตอร์เน็ต* มินิบาร์ * (* มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)  เครื่องเป่าผม มีระเบียงให้นั่งชมวิว ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 211 ตารางฟุต 
 
ค ำแนะน ำ  ส่าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ่าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือ
การเดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋ว
รถไฟ หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และ
ตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิด
ข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
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อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ 13-22 ก.ค. 62 

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) ท่านละ 119,900 

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ Balcony) ท่านละ - 

อัพเกรดเป็นห้องระเบียงทะเล Balcony เพ่ิมท่านละ (พักคู่) 17,500 

พักเดี่ยวเพ่ิม (จากราคาห้อง based) ท่านละ 45,000 (INS) 

ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักค่าตั๋ว BKK-ARN-BKK (TG) 30,000 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ 
(ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 

85,000 - 100,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคาน้่ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 9  มกราคม 2562) ** 

 
ข้อแนะน่าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ น้่าหนักไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้่าหนักไม่เกิน 7 กก.  
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือส่าราญ (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไทย  (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้่ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ 
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  
 ค่าท่ีพักตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในโปรแกรม, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน่าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าวีซ่าเชงเก้น 
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอ่านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  และทิปต่างๆ 
อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าภาษมีูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
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กำรช ำระเงิน  
1. กรุณาช่าระค่ามัดจ่าทัวร์ 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท่าการนับจากวันจองทัวร์ หรือ 
   กรุณาช่าระค่ามัดจ่าทัวร์ 70,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท่าการนับจากวันจองทัวร์ (ส ำหรับผู้เดินทำงพักเดี่ยว) หลัง
ได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน  พร้อมส่งส่าเนาหน้า หนังสือเดินทาง(ท่ีไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่ม
เดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐาน  โอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : 
@cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช่าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 70 วันท่าการ (ในช่วงปกติ) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร 
หรือตามวันเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (ซึ่งเป็นไปตามกฎของเรือส่าราญ) (การไม่ช่าระเงินค่ามัดจ่า หรือช่าระไม่ครบ หรือเช็ค
ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)  
กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 120 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  
* ยกเลิก 90-119 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ่า 50% 
* ยกเลิก 30-89 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ่าเต็มจ่านวน 
* ยกเลิก 08-29 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจ่านวน 
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจ่านวน 

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ท่าการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการน่าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ :  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท่าการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล่าดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีท่ีเกิดเหตุจ่าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะค่านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากท่ีสุด 

 การท่องเที่ยวนี้เป็นการช่าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ท่าการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช่าระ มาแล้ว  หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท่าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้่าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคธรรมดา  
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กรณีเดินทำงโดยลูกค้ำจัดกำรตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกค้าด่าเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด่าเนินการมาพบคณะทัวร์

ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรือยกเลิกเท่ียวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช่าระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก่าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการ
บินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถท่าการ Refund ได้เท่านั้น) 

 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค่ายืนยันว่า
ทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้น
ยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เก่ียวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

 เมื่อท่านจองทัวร์และช่าระมัดจ่าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อก่าหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ท่าให้ท่านไม่ได้ห้องพักตดิกันตามท่ีต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่่า เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดน่าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นต้น กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ห้ามน่าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้่าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท่าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะส่าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน่าข้ึนเครื่องได้ 
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ 
 ส่าหรับน้่าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส่าหรับผู้โดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งข้ึนกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้่าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิ์ของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้่าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก่าหนด 

 ส่าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น่าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้่าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส่าหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส่าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้่าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก่าหนดให้ต่่ากว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับข้อก่าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้่าหนักส่วนที่
เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณีเกิดกำรสูญหำย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ

บินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้่าหนักกระเป๋าจริง 
ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 
(Business) ดังนั้นจึงไม่แนะน่าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดท่าให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

 
 

ผู้เดินทำงท่ีประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทำงที่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำแล้ว ก่อนวันเดินทำง 
จะต้องช ำระค่ำเดินทำงส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพำะกรณีที่สถำนฑูตปล่อยเล่มคืนมำแล้วเท่ำนั้น) 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินเสริม ที่เพิ่มควำมคุ้มครองได้มำกข้ึน... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ  
* อ.บ. 1 หมำยถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส่าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะวเลา 7 วันแรก จากการ
เดินทางกลับประเทศไทย / 
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

VS090119 

Page 17 of 19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ส่าหรบัผู้เอาประกันภัย ทีม่ีอายุ 75 ปขีึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยทีร่ะบไุว้ในตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงท่ัวโลก”  โปรดแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร์ ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกว่ำ 1 
สัปดำห์  และกรุณำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกส่งรำยชื่อผู้เอำประกันภัยแล้ว 
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เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเชงเก้น (สถำนฑูตสวีเดน) 
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันท่าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพ่ือขอยื่นวี
ซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย 

กรุณำจัดเตรียมเอกสำรดังต่อไปให้ครบตำมที่สถำนฑูตฯร้องขอ เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรพิจำรณำวีซ่ำ 
หำกติดขัดในเรื่องกำรจัดเตรียมเอกสำรในข้อใด โปรดสอบถำมเจ้ำหน้ำที่เพิ่มเติม 

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จ่านวน 2 รูป พ้ืนฉากหลังรูปต้องเป็นพ้ืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสีเทา 

ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)  
3. ส่าเนาบัตรประชาชน  
4. ส่าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส่าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนค่าน่าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส่าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค่าน่าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. สูติบัตร (กรณีเด็กต่่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
8. กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้  
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอ

เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอเท่านั้นและให้

ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอเท่านั้นและให้

ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
9. หลักฐานการท่างาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท่างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)กรณีผู้
เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท่างานจากนายจ้าง ระบุต่าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง / เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษยีณอายุราชการ: ถ่ายส่าเนาบัตรข้าราชการบ่านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่าก่าลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา  
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10. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ ส่าเนาบัญชี เล่มเดียวกัน) 
- ส่าเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 

1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและส่าเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า) 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส่าเนาสมุดบัญชี 
- บัญชีฝากประจ่า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย 

หากต้องการใช้บัญชีฝากประจ่า ต้องเตรียมดังนี้ 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจ่า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
- ส่าเนาสมุดบัญชีฝากประจ่า มียอดเงินไม่ต่่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้

ถูกรับรองในจดหมายด้วย)  
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคน

ในครอบครัวเดียวกัน 
 
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

 

สถำนฑูตไม่รับพิจำรณำบัญชีกระแสรำยวันในทุกกรณี โปรดแนบบัญชีออมทรัพย์ หรือฝำกประจ ำเท่ำนั้น 
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